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 ةــــــــــــــــــمدـــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــــــم

 جذامنلاو طامنألا ةفرعمل ةيبدألا لامعألا ةسارد ى6ع موقي جهنم وه 0/.فنلا جهنملا 

 ةيصخش نQبو ةيبدألا لامعألا يW ةدوجوملا تايصخشلا نQب طبرلاو ،اLMف ةدوجوملا ةيسفنلا

 وأ ھتصق تايصخش نم ةيصخش ى6ع ھتيصخش طاقسإب بيدألا موقي دقف ،بيدألا

 يذلا نوطالفأ ذنم ةميدقلا روصعلل دتمي هدجن 0/.فنلا جهنملا لوصأل ةدوعلاب و .ھتياور

 درط ىlإ وعدي هدجن كلذل و ناسنالا ةايح يW فطاوعلا و رعاشملا ھكopت يذلا رثألا ىlإ راشأ

  ةلضافلا ھتنيدم نم ءارعشلا

 نبا اذهف ، ةQpبك ةيمهأ سفنلا نع ثيدحلا ولوأ دقف ىمادقلا برعلا داقنلا امأ

 مظعم نأ ظحال ثيح  رعشلا لوقل بسانملا تقولا ددح دق سفنلا لاوحأب Qpبخلا ةبيتق

للا لوأ يW رعشلا نومظني ءارعشلا
ّ

 مك ،نزحلا و ضرملا تالاح يW و را�Mلا ردص و ةولخلا و لي

 رعشلاف ، اهايافخ كاردإ و اهمهف لواح و ةيرعشلا ةكلملا ةساردب يناجرجلا 0/�اقلا ماق

 نم امأ ، ةحمسلا سفنلا سكعي سلسلا رعشلاف ھعئابط و رعاشلا ةيسفن ى6ع لاّد هدنع

 . ھمظان ةيصخش سكعي اضف هرعش ناك

 ، 0/.فنلا جهنملا نع ثدحت دق ابطابط نبا نأ دجنسف يبرعلا دقنلا يW انرس اذإو

 ى6عو  ةحيرم ةئداه ھبتاك ةيسفن نأ �0عي اذهف صنلا ىlإ حاترا نإ ئراقلا نأب لوقيو

 داقنلا نأ الإ ةيقيبطتلا تاءارجالاو ةيرظنلا ملاعملا حضاو جهنم دوجو مدع نم مغرلا

 .ھفلؤم ةيسفنب يبدألا صنلا ةلص نع اوثدحت برعلا

 هدئار روهظو سفنلا ملع روهظ عم رشع عساتلا نرقلا يW 0/.فنلا جهنملا رهظ

 اهلاصيإل بيدألا ى©س ةياغو فده ھل يبدألا لمعلا نأ ديورف لاق ثيح ،ديورف دنومغيس

 ، عقاولا يW اهعابشإ عيطتسي ال ةتوبكم تابغر نع ھبدأ يW بيدألا p»عي دقف ، ھلالخ نم

 ةصقلا تايصخشلا ةسارد نأ ديورف ىأر كلذل ، ھلمع تايصخش ى6ع اهطاقسإب موقيف

 ةلوفطلا ةلحرم نأ ديورف ىريو ، ةتوبكملا ھتابغرو ةيصخشلا بتاكلا ةلاح ى6ع لدتس

 ھبدأ يW ي6ج لكشب رهظتس اM®إف ةتوبكم تابغر نم ىناع نإف ، بيدألا ةايح يW ارود بعلت
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 عادبإلا هرصح يW ھتالاغم ضفر ھنكل بناوجلا ضعب يW هذاتسأ ديورف ذيملت غنوي قفاو و

 ةكرحلاب قلعتلا نأب لاقو هراكفأ يW ديورف فلاخف رلدأ امأ ةيسفنلا دقعلا راطإ تحت �0فلا

 . ةيرشبلا سفنلا يW عادبإلل 0/.يئرلا كرحملاو 0/¶اسألا عفادلا يµ تاذلا تابثإل

 ليلحتلا ةسردم داور اM¼ ءاج 0«لا ةQºكرلا راكفألاو 0/.فنلا دقنلا نع ثيدحلا لوطي 

 "بدألل 0/.فنلا ليلحتلا " سايقم تارضاحم يW ثيدحلا رادم اذه ناك دق و ،0/.فنلا

 يW و سماخلا 0/¶ادسلل -جهانم و دقن – صصخت سناسيل ةثلاثلا ةنسلا ةبلط ى6ع ةررقملا

 و سداسلا 0/¶ادسلا يW " يناسفنلا دقنلا " سايقم ةبلطلا سردي اذهل ةمتت و قايسلا تاذ

 ى6ع 0/.فنلا دقنلا تاطاقسإ و راثآ و تايلجت عبتتل كلذ و سناسيللا ةلحرم نم Qpخألا

  :يتآلا ررقملا 0مسرلا جمانp»لل اقفو كلذ و ثيدحلا يبرعلا يدقنلا باطخلا

 ثيدحلا يبرعلا دقنلا يW 0/.فنلا جهنملا تايلجت-1

  يركش نامحرلا دبع ماهسا-2

  0/.فنلا هاجتالا و ينزاملا-3

 0/.فنلا هاجتالا و داقعلا -4

 برعلا داقنلا ىدل 0/.فنلا جهنملا ةأشن لماوع -5

  ةيكيتنامورلا-أ

 بدألل 0ملعلا Qpسفتلا و Qpكفتلا دادتما -ب

  ةيثاopلا لوصألا-ج

 برعلا داقنلا ىدل 0/.فنلا جهنملا ةناكم -6

 0/.فنلا جهنملا نم برعلا داقنلا فقوم -7

 رودنم دمحم -أ

  نQسح ھط -ب
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 فصان ىفطصم -ت

 نورخآ داقن -ث

  جهنملا اذه يW دقنلا حاجن ىدم-8

  يبدألا صنلا بحاص ةيصخش مهف يW-أ

 يبدألا صنلا نومضم مهف يW-ب

 ام مغر ايمسر ررقملا جمانp»لا مopحن نأ ةمدقملا تارضاحملا لالخ نم انلواح دقل 

 و ثلاثلا ىوتسملل ةيجوغاديبلا سلاجملا يW تارملا ديدع اهحرط مت ھيلع ذخآم نم انيدل

 انامض و اQpخأ و الوأ بلاطلا ةحلصمل ةمدخ ةيغاصلا ناذآلا انتاحopقم ىقلت نأ �Êمتن

 ركذن نأ انتوفي ال و اعيمج ھقيقحتل ى©سن يذلا فدهلا وه و بلاطلل لثمألا ليّصحتلل

 دمحأ باتك ةيجوغاديبلا ةماعدلا هذه دادعإ يW اM¼ انعتسا 0«لا عجارملا و رداصملا ضعب

 بيدوأ ةدقع : Í/0يبارط جروج باتك و ،ثيدحلا يبرعلا دقنلا يW 0/.فنلا هاجتالا : شوديح

Wإ لخدم : يواشنلا بيسن باتك و ميشهلا داصح : ينزاملا : باتك و ةيبرعلا ةياورلا يlى 

 ةمئاق يW ةتبثملا نQيوانعلا نم اهQpغ و رصاعملا يبرعلا رعشلا يW ةيبدألا سرادملا ةسارد

 .اعيمج انل قفّوملا هللا و ، عجارملا و رداصملا
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  ىlوألا ةرضاحملا                                               

 ثيدحلا يبرعلا دقنلا يW 0/.فنلا جهنملا تايلجت

 :ةئطوت

 :بدألا و 0/.فنلا دقنلا

 و اÐMابثإل ليوط ثحب و Qpبك دهج ىlإ جاتحت ال بدألا و سفنلا ملع نQب ةقالعلا نإ

شتلا و أشنملا ثيح نم يبدألا عادبإلا ةقيقح راضحتسا اذه لك نع �0غي
ّ

 و يقلتلا و لك

 حورلا يوادت نأ اM®أش نم فيك و ةايحلا يW ةصاخ ةيبدألا و ةماع  نونفلا رثأ ىlإ تافتلالا

 .ةيرشبلا تاذلا تامزأ ةهجاوم يW سفنلا ملعل ايوق ادنس نوكت و سفنلا و

 زومر اهلصأ يW ةغلب حورلا ةلاسر و نادجولا حوب و سفنلا ثيدح هرهوج يW بدألا

 ھلكشت و ةيسفن ھثعاب ينادجو طاشن و ةيسفن ةيلاعف ھتعيبطب بدألا   سفنلا جلاوخل

 ةيساسألا تانوكملا لثمت اهلك و نادجولا و ةزيرغلا و ّسحلا وه يقلتملا ىlإ ھكلسم  0/.فن

 . سفنلا موهفمل

 : نQنثا نيروط نQب بدألا و سفنلا ملع نQب ةقالع نع ثيدحلا نQح نوثحابلا Qّºم

 0/.فنلا ليلحّتلا و سفنلا ملع و بدألا نQب ةقالعلا دصرب ھيف مامتهالا ّمت :لوألا

 . ةيصّنلا اÐMايلجت و ةيبدألا ةرهاظلا ساردل

 ليلحتلا و سفنلا ملع نم ةدمتسم ةيدقن ، تارّوصت ةرولب ھيف تّمت :يناثلا

 1.ةيصنلا اÐMايلجت و ةيبدألا ةرهاظلا ةساردل 0/.فنلا

 نوطالفأل دوعت ثيح روصعلا p»ع يبدألا دقنلا و 0/.فنلا جهنملا نQب ةقالعلا تدتما

Wنن ال و، ةايحلا و ميقلا ةموظنم ى6ع مهرثأ و ءارعشلا لوح ھئارآ و ھتارواحم ي./Ê و وطسرأ 

 1ةيسفنلا ھفئاظوب بدألا طبر ثيح Qpهطتلا ةيرظن

                                                             
  50 ص 2006 1ط. برغملا. شكارم. ةینطولا ةقارولا و ةعبطملا . يبرعلا يبدألا دقنلا يف سفّنلا ملع باطخ : سوسج زیزعلا دبع  1
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 ةقالعلا نكل ،ھتاذ يناسنإلا دوجولا مدق ميدق ةيرشبلا سفنلاب عادبإلا ةقالع نإ

 0«لا ةيجهنملا و ةيملعلا ةروثلا دعب الإ حيرص و حضاو لكشب ىدبتت مل هدقن و بدألا نQب

 ھتذمالت و  sigmond freud ديورف دنومجيس عم 0/.فنلا ليلحتلا ةسردم سيسأتب تءاج

 ھتسردم ئدابم نم ناك ثيح ، ةصاخ ةروصب رلدآ درفلأ و غنوي فاتسوج لراك هدعب نم

 Qpثك ى6ع ھتايرظن قبط " ثيح 0/.فنلا ليلحتلل رهاوظلا و ثادحألا لك عاضخإ ةيساسألا

 لالخ نم Í/0نفاد ودرانويل تاحولل ھليلحت دجن كلذ يW و ةينفلا و ةيبدألا لامعألا نم

 ةوخإلا ھتياور لالخ نم يكسفوتسود 0/¶ورلا بتاكلا ةيصخش للح امك اQºلانوملا ھتحول

  و بدألا نQب ىp»كلا ةبارقلل اديكأت تناك 0«لا و "ةيبدأ-وكيس" لامعأ ىlإ ةفاضإ ، فوزاماراك

 ةرات يناسفنلا جهنملا و ىرخأ ةرات 0/.فنلا ليلحتلا و ةرات 0/.فنلا جهنملاب 0مس ثيح ،سفنلا

   2"ىرخأ

 ةيلمع يW ةيروعشاللا لماوعلا ةيمهأ ى6ع ديورف دكأ " مالحألا Qpسفت " ھباتك يفف

 ثيح "ملحلا لاغتشا" ب هامسأ ام للح ثيح ، نونانفلا و ءابدألا اهرجفي 0«لا عادبإلا

 تابغرلل Qpجفت و سيفنت وه ملحلاف ةيرعشلا قئارطلاب اLMبش اوحن ملحلل  نأ فشك

 لصاو لب ديورف عم 0/.فنلا ليلحتلا ةسردم دوهج فقوتت مل و ، يÒواللا قامعأ يW ةنماكلا

 و ةيرشبلا سفنلا راوغأ يW ثحبلا و ةساردلا فيب تناس و نوروم لراش و رلدآ و غنوي

 �0فلا و يبدألا قلخلا ةقيقح فاشكتسا ةيغب ةينفلا لامعألا و ةيبدألا صوصنلا ناطبتسا

 .ھليصافت و لمعلا ايانث يW ھيعوال و ھتيصخشب عدبملا روضح و

 بهذ امك ، ھعادبإ ةظحل نونجلا ىlإ برقأ ايباصع اناسنإ نانفلا ديورف دع دقل

 لدع ام ناعرس ھنكل عقاولا يW اهقيقحت بعصلا تابغرلا قيقحتل ةليسو يÒ مالحألا نأ ىlإ

 روتعت 0«لا ةملؤملا تالاحلا " ي6ي امي ھفرعي و ةمدصلا باصعب Êمسي ام ىlإ ةركفلا هذه

كذت لإ ھمالحأ يW  دوعيف ضيرملا
ّ

 حبصُي ّمث نمو ،عقاولا يW ھل ثدح يذلا ملؤملا فقوملا ر

                                                                                                                                                                                              
 66- 65 ص ت د ط د. تامولعملا و رشنلل تریم. ھتاحلطصم و رصاعملا دقنلا جھانم. لضف حالص رظنی  1
 ص 2002.. ط د . ةنیطنسق ةعماج . ةیفاقثلا عادبإ ةطبار تارادصإ..ةینسلألا ىلإ ةینوسناللا نم رصاعملا يرئازجلا دقنلا. يسیلغو فسوی  2

79- 80 
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 ناك يذلا Í/0نيفاد ودرانوييل ملح رسف دق و 1"ةذللا أدبم يWاني ھنأل  بعص ملحلا اذه

 ى6ع برضي ذخأ و ھيراقنم حتف و دهملا يW وه و ھيلع طحي رسنلا ھيف ىأر و ھيدل رركتي

 . ةدع تارم ھيتفش

 زاجنإ يW يlاطيإلا ماـــــــسّرلا ھب فرُع يذلا ءطُبلاب ملُحلا اذه ديورف Qpسفت بهذ 

نلا سوؤر ،اQºلانوملا :لثم ھلامعأ
ّ

 ھّنأ ركذ مث ،ةميظعلا .نآ ةسيدقلاو تاكحاّضلا ءاس

 .ةروهشملا ةيّنفلا ھلامعأ ديدع ھلامكإ مدع و روعشاللا ىوتسم ى6ع ايسنج فرحنا

 نوجش وذ ليوط ثيدح لاجملا اذه يW ديورف ھمدق ام و 0/.فنلا دقنلا نع ثيدحلا

 ثيدحلا يبرعلا يدقنلا باطخلا يW جهنملا اذه تايلجت جولول ةئطوتلا ةباثمب طقف ناك و

 ءابدألا نم اهعبت نمو ،ناويّدلا ةعامج دقن عم برعلا ىدل 0/.فّنلا دقّنلا جضن ثيح

 .يبرعلا يدقنلا ثاopلا يW ةميدق روذج 0/.فنلا دقنلل نكل و  نQيميداكألا و داقّنلاو

 ؛ىمادقلا برعلا داقّنلا عم يبرعلا يدقنلا ثاopلا يW 0/.فنلا دقنلا حمالم تدب 

شلا يW ةّيسفّنلا ثعاوبلا سّملت نم لئاوأ نم ةبيتق نبا ّدعيف
ّ

 حرطي هاØpف ،داقّنلا نQب رع

شلا ثعابلا راطإ يW ةرصحنملاو يبدألا لمعلا ءارو يفتحت 0«لا ةيسفّنلا لماوعلا
ّ

 يروع

طلاو بضغلاك
ّ

شلاو بر
ّ

ثحت ٍعاود رعشللو" :لوقي Ùpكأ لوقي Ùpكأ  سيل ىرخألا تالاحلاو قو
ّ

 

ثعبتو ،َءيطبلا
ُ

ِلكتملا 
ّ

ف
َ

 ةبيتق نبا فشكي . 2" بضغلا  ا�Mمو ،ُقوشلا ا�Mمو ،ُعمطلا ا�Mم ، 

Wشلاب سفّنلا ناشيج تالاح ديدحت ي
ّ

فدتو رع
ّ

 نم ى6ع بعصي سفّنلا لاوحأب ةp»خ نع ھق

 .اLMلإ لوصولا اM¼رجُي مل

 و ةيؤرلا و عبطلاك Ê«ش لماوع ىlإ ةيرعشلا ةكلملا عجQpف يناجرجلا 0/�اقلا امأ

خلا ثمد نوكي الف ءارعشلا عابط فالتخال دوعي رعشلا فالتخاف ءاكذلا
ُ

 مالكلا سلس الإ قل

 رايعم يµ عئابطلا فالتخاف ، ظافلألا فاج ناسللا ليقث باطخلا دقعم نوكيف فلجلا امأ

  .يناجرجلا 0/�اقلا دنع رعشلا

                                                             
                                        149 ص  تد ط د ةرھاقلا. فراعملا راد رویز ىفطصم .رم ناوفص ىفطصم.رت  مالحألا ریسفت. دیورف  1
 .78ص ،تد ،طد ،رصم ،فراعملا راد، 1ج ،ركاش دمحم دمحأ حرشو قیقحت ،ءارعشلاو رعشلا ،ةبیتق نبا-   2
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شلا رثأ يW تارظن اضيأ يناجرجلا رهاقلا دبعل و
ّ

 ھطبر كلذ نم و سفنلا ى6ع رع

تي ام نQبو ھفطلو صّنلا ةّيزم نQب ھطبر كلذ نمو ،سفّنلا
ّ

 نع دعبو ضومغ نم ھب مس

 نع ھعنمت الإ ء0/¶ ال ،ھلين يW ةبغّرلاو ھيلإ نQنحلا يÒاود سفّنلا يW ناثعبي ،ةرشابملا

 دعب لين اذإ ءÍ/0لا نأ عبطلا يW زوكرملا نم ": هرارسأ يW لوقي .رشابملا لهّسلا فاشكنالا

 ناكف ىlوأ ىlوألا ةيزملاب و ى6حأ ھلين ناك و هوحن نQنحلا ةاناعم و ھيلإ قايتشالا و بلطلا

 1" قسنأ و نظأ ھب تناك و سفنلا نم ھفقوم

 ؛ھيلإ نQنحو قايتشا نوكيف ،ھفطلو صّنلا ةيزم يناجرجلا رهاقلا دبع عجQpف 

 . سفنلا ھيلإ حاترت يlاتلابو

ذلا لئاوأ نم )م1958-866( يركش نمحّرلا دبع ّدعيف
ّ

 نم ةدافإلا ىlإ اودتها ني

شلل ھتسارد يW سفّنلا ملع قئاقح
ّ

 ال ىlوألا اÞMلحرم يW ةعامجلا مامأ "يركش ناك دقف ،رع

 ملع تايطعم نم ةدافتسالا وحن ھيليمز ھيجوت يW رود ةيوفشلا ھتاLMجوتل نوكي نأ دعبي

 نَم لّوأ داّقعلا مالك نم ودبي ام وهو...ھثيداحأب اQpثك نوعتمتسي ھباحصأ ناكو ،سفّنلا

 2"ةيبرعلا ةغللا يW لوحفلا رعش نم هأرقي ام ى6ع ةّيسفّنلا فراعملا قيبطت لواح

 ھيف سرد، 1914 ماع لاقم ھل ردص دقف ،)م1949-1890( ينزاملا رداقلا دبع ھعبتو

-1889( داّقعلا دومحم ساّبع ةسارد تءاج مث سفنلا ملع ءوض يW يمورلا نبا رعش

1964(، Wشلل ةلثامم ةسارد ي
ّ

 à0يونلا دمحم لوانت امك .امهQpغو ساون يبألو ،ھسفن رعا

شلا ةيسفن ةساردب
ّ

 á0ّنتملل ةيسفّنلا نQسح ھط ةسارد راكنإ نكمي ال امك، نQقباسلا نيرعا

 . ھيف فارسإلا ةّدشب ھيلإ تهّجو 0«لا تاداقتنالا 21 نم مغّرلا ى6ع ،يّرعملا ءالعلا يبأو

 

 

                                                             
  9 50ص ،ةغالبلا رارسأ ،يناجرجلا رھاقلا دبع-   1
 .44-43ص ، ،دّیسلا ناسغو تاكرب لئاو :رت ،يبدألا لیلحتلل ةّیدقّنلا جھانملا يف ةّمدقم ،نیّفلؤملا نم ةعومجم  2 
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 ةيناثلا ةرضاحملا

 يركش نامحرلا دبع ماهسإ

)1886-1958 ( 

 نم لك بناج ىlإ ناويدلا ةسردم يW 0/¶اسألا علضلا يركش نامحرلا دبع دعي

 و اعالطا مهÙpكأ داقعلا فصو بسحب ناك دقف ينزاملا ميهاربا و داقعلا دومحم سابع

 . ةيقبسألا ققح دق امبر نوكي اذهل ، انس مهp»كأ مM®وكل كلذ دوعي امبر و ةفاقث مهعسوأ

 اM¼ابش يW لازت ال دلو نQح تناك 0«لا ديعسروب ةنيدم يW يركش نمحرلا دبع  دلو

 ناكو ،ةنيدملا يW افظوم هدلاو ناكو ،سيوسلا ةانق رفح عم تسسأت اM®أ انملع اذإ ركابلا

 يW ھتسارد يركش نمحرلا دبع ذاتسألا أدب دقو ،ميدقلا يبرعلا رعشلل ابحُم افقثم الجر

كلا
ُ

 عم ةيردنكسإلا ىlإ لقتناو 1900 اÐMداهش ى6ع لصحو ةيئادتبالا ةسردملا يW مث باّت

 قحتلاو ةرهاقلا ىlإ لقتناف 1904 نQتلا سأر ةسردم نم ايرولاكبلا ى6ع لصحو ھترسأ

 0«لا 1906 تارهاظملا ببسب لصُفف سامحب ةينطولا ةكرحلا يW كراشو ،قوقحلا ةسردمب

 ھفرع اLMفو ،1907 اLMف جرختو ايلعلا نQملعملا ةسردمب قحتلاف ياوشند ةثداح دعب تعلدنا

 ةيلاعلا حورلا ةQpخذ ةفرعملا هذه نم تسسأتو داقعلا ى6ع فرعت ھلالخ نمو ،ينزاملا

 .ناويدلا ةسردم دوجو ىlإ تدأ 0«لا ةرئاثلا

 بدألا رئاخذ ى6ع علطا اLMفو ،م 1909 ةنس ا�Mم جرختو نQملعملا ةسردمب قحتلا 

 ينزاملاو داقعلا عم نوكو ،م 1909 ةنس رجفلا ءوض لوألا ھناويد رشن .يبرغلا بدألاو يبرعلا

 ديشانأ ،راكفألا ،ئlال ،رجفلا ءوض :نيواود ةينامث يركش ردصأ .ةيبدألا ناويدلا ةسردم

 نمض ھتوم دعب نماثلا ھناويد رشنو ،فيرخلا راهزأ ،نانفألا ،تارطخلا ،عيبرلا رهز ،ابصلا

 .م 1958 ةنس ديعسروب يW يركش ىWوت .ةلماكلا لامعألا

 و ثيدحلا يبرعلا بدألا يW ديدجتلا ةكرح يW زراب رثأ يركش نامحرلا دبعل ناك

 اهلوأ رشن ةيرعش نيواود ةعبس جتنأ  ثيح يدقنلا لمعلا و رعشلا نQب عمج دق و رصاعملا

   امك.راكفألا ءىlال هامس يذلا يناثلا ءزجلاب ھمتأ مث،رجفلا ءوض ناويد وه، م1909 ماع

 ةنسلا يW سيلبإ ثيدحو ،م1916 ماع تافاopعالا باتكب أدب مهم يدقن جاتن ھل ناك
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 ليصأ جيزم" وهف 1919  ش ع عيقوتب نونجملا قالحلا و فئاحصلا باتك كلذ الت ،اهسفن

اقوذ كلتمي ٍقار �0ف عادبإ وذ ھلعج يبرغ وه امو، يبرع نQب
ً

اسحو 
ً

ايبدأ 
ً

ايدقنو 
ً

 ھنم العج 

  1"ثيدحلا يبرعلا بدألا يW اهركذ ئفطني ال ةلعش

 يبرعلا انبدأ يW ديدجتلا ةكرح يW يركش ةناكم ديدحت ةلواحم وأ ديدحت دنعو

 نأ نكمي ام ھيف ققح يذلا يرعشلا ھجاتنإل ىlوألا ةيمهألا يطعن نأ نم َّرفم ال ،رصاعملا

 àÊتنا دق ناك ھنأ ينزاملا انp»خأ يذلا بهذملا وهو ،يرعشلا انثارت يW اًديدج اًبهذم ھيمسن

 ھققح يذلا بهذملا اذه لضفبو ،ايلعلا نQملعملا ةسردمب نQبلاط نالازي ال امهو ھيلإ

العف يركش
ً

 Wاهرشن 0«لا ةعبسلا نيواودلا ي Wفلا يopب عقت 0«لا ةQةنسو م1918 ةنس ن 

 نأ انيلع بجي امك ،ھيهجومو اًضيأ بدألا داقن نQب ھناكم لتحي نأ يركشل قحي م1959

 نأ عيطتسن ظحلا نسحل انك نإو ،هرعش يW ديدجلا بهذملا اذه صئاصخ حاضيإ لواحن

ط يذلا »تارمثلا« باتك يW ةصاخبو ،ةيÙpنلا ھبتك ضعب يWو ،ھنيواود تامدقم يÙp Wعن
ُ

 عب

 نم ددع يW مث ،طسوتملا عطقلا نم ةحفص نQنامث يW ةيرجه 1335 ماع ةيردنكسإلاب

 ،فطتقملاو ،نايبلا« :لثم تالجملاو فحصلا نم ددع يW اهرشن 0«لا ثوحبلاو تالاقملا

 اذه صئاصخ نم ددع ى6ع ةيÙpنلا تاباتكلا هذه لك يÙp Wعن نأ عيطتسن »اهQpغو ،وللوبأو

 .هرهوج ى6عو لب ديدجلا بهذملا

 اLMقتسن نأ نكمي 0«لا يركش نامحرلا دبعل يدقنلا بهذملل ةينفلا صئاصخلا نإ

  "ھبهاذم و رعشلا يW " ناونعب  ھناويد نم سماخلا ءزجلل اèMتك 0«لا ةمدقملا نم

 ،ركف لك ركفي نأ يW اًبغار ھلعجي يذلا ي6قعلا هَرشلا كلذب يرقبعلا رعاشلا زاتمي  -1

 .ساسحإ لك سحي نأو

 سفنلا فطاوع حرشو ةايحلا بناوج فصو نم رعاشلا ھليختي ام لك وه لايخلا -2

 .ةيرعشلا ثعاوبلاو ا�Mيابتو ةيرعشلا تاعوضوملاو ھتابلقتو ركفلاو اÐMالاحو

 وأ ةفطاع حرشل داري امنإو ،Qpغصلا رعاشلا لعفي امك ھتاذل داري ال ھيبشتلا  -3

 .ةقيقح نايب وأ ،ةلاح حيضوت

 .ةيقطنملا تاطلاغملاو ةديعبلا تاLMبشتلا نم الخ ام وه رعشلا َّلجأ نإ  -4

                                                             
  35 /ص  ت د ط د ةرھاقلا – ةلاجفلا ،عیزوتلاو رشنلاو ةعابطلل رصم ةضھن ،دقنلاو بدألا يف .رودنم دمحم  1 
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 حِّرشي امك اÐMاكرح فصوو سفنلا فطاوع ليلحت يW ليق ام ةيرعشلا يناعملا ُّلجأ -5

 .مسجلا بيبطلا

 ناك ام ال ،اًديدش اًساسحإ سفنلا فطاوع سحت كلعجو ،كرعشأ ام وه رعشلا -6

الايخ وأ اًّيقطنم اًزغل
ً

 رطاوخ يµ ةيرعشلا يناعملاف ،شيشحلا يرقاعم تالايخ نم 

 امك ةيرعشلا يناعملا تسيلو ،ھفطاوع تارابعو ھسفن لاوحأو ھبراجتو هؤارآو ءرملا

 باحصأ ھبلطتي امك ةميقسلا تاطلاغملاو ةدسافلا تاLMبشتلا سانلا ضعب مهوتي

 .حيبقلا قوذلا

 نع ةماعلا ناهذأ رصقتف ءايشألا نQب ةنيبتملا تالصلا جارختساب يرقبعلا ىرغي دق -7

 .اهكاردإ

 لمكم ءزج تيبلا نأل ؛ةديصقلا عوضوم نQبو هانعم نQب ةلصلا يW تيبلا ةميق نإ -8

ذاش تيبلا نوكي نأ حصي الو
ًّ

 .اهعوضوم نع اًديعب ةديصقلا نم ھناكم نع اًجراخ ا

 تايبأ يµ ثيح نم ال لماك درف ءí/0 يµ ثيح نم ةديصقلا ىlإ رظنن نأ يìبني -9

 .ةلقتسم

10-  

ثم
َ

 بيصن لك لعجي يذلا شاَّقنلا لثم ،اهقح ةديصقلا ةدحو ءاطعإب Êَ�عُي يذلا رعاشلا ل

 Qºمي نأ شاقنلل يìبني ھنأ امكو ،اًدحاو اًبيصن ءوضلا نم اهشقني 0«لا ةروصلا ءازجأ نم

 عوضوم بناوج نQب Qºمي نأ رعاشلل يìبني كلذك ،ھشقن يW مالظلاو رونلا جاoºما ريداقم نQب

 رعش ىlإ رعشلا مسقي ءارقلا ضعب نإف ،عوضوم لك ھبلطتي ام نQب Qºمي امو ةديصقلا

 مزلتسي رعشلا تاعوضوم نم عوضوم لك نإ ذإ ؛ةQpبك ةطلاغم يµو لقع رعشو ةفطاع

 .ةفطاعلا نم اًّصاخ اًرادقمو اًعون

 سيلو ،اًفيلأ اًدوهعم وأ اًبيرغ ناك ءاوس حيحص بولسأ لك مدختسي نأ رعاشلل -11

أ الو ،بيلاسألا ضعب فلكتي نأ ھل
ُ

 ھل نكلو ،ةغللا سيماوق نم رعشلا نأ ركن

 يµ ا�Mم ةصاخ ةئف نQب ةعئاذلا بيرغلا ةفطاعو ،سيماوقلا ةفيظو Qpغ ةQpبك ةفيظو

 ،بيلاسألاو تارابعلا نم كيكرلاب نQيضاملا نQنرقلا ءارعش عولو وه ھببس لعف در

 ةملك لك نأ سحيو ،ةعيضوو ةفيرش ىlإ تاملكلا مسقي ءابدألا ضعب تدجو دقو

 يدؤي اذهو ،ةفيرش تراص اهلامعتسا َّلق ةملك لكو ةعيضو تراص اهلامعتسا Ùpك
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 ةبيرغلا تاملكلاب ىألملا ةرابعلا نوكت دقو .بدألا يW ءادألا Ê/�وفو قوذلا قيض ىlإ

 نم فولأملا Qpغ اLMف سيل 0«لا ةلهسلا ةرابعلا نم ةناتم لقأو ،ةجابيدو اًبولسأ سخأ

 يك ةبارغلا نQبو ا�Mيب طلخي الأو ،ةناتملا بلطتي نأ ئدتبملا رعاشلل يìبنيف ،تاملكلا

الثم رظنا ،اM¼ عنقيف ةناتملا نع ةبارغلا ھلضت ال
ً

 :á0نتملا لوق ىlإ 

املع يندزت مل  اM¼ �0تهد املف                انب تعنص ام لبق يlايللا تفرع   
ً

 

 

 لكل نأ ةلسلسلا هذM¼ ھنع انلاقم يW انحضوأ امك ىأر دق ةميعن ليئاخيم ذاتسألا ناك اذإو

 ھتفاقث عونو ھتاذ نم ةعoºنملا ةيناسنإلاو ةينفلاو ةيبدألا ھسيياقم يأ ؛صاخلا ھلابرغ دقان

 ،دقنلا يW ةيساسأ ةليسوك قوذلل ركنتي ال رخآلا وه يركش نمحرلا دبع ىرن اننإف ،اهادمو

 لب ،لباقتت نأ نكمي ال ةفلتخملا ليبارغلا نأو ،ھلابرغ ناسنإ لكل نأب ملسي نأ ىبأي ھنكلو

قوذ كانه نأ سكعلا ى6ع ىري
ً

 ھل لاقم يW لوقيف ،هدودح عيمجلا مoºلي نأ نكمي اًّماع ا

 :»تارمثلا« باتك يW »قوذلا« نع

 ،لامجلا ةياغ تغلب اM®أ معز و ،ھقوذ ھيلع اهالمأ ةروص لك عنصف نيرّوصملا مظعأ عمتجا

افالتخا تدجو اÞMيأر اذإ
ُ

 نQب ناك امبر و ،نيروصملا ءالؤه قاوذأ يW ھلثم نع áîنُي اميظع 

 اذك اولاقل لامجلا لوصأ يµ ام :مهل تلق ولكنأ ى6ع ،مهظعب ھسمجتسي ام موسرلا كلت

 لامجلا يناعم نم نوحلمتسي ام كيلع اوضرع اذإ Ê«ح ةماع ءايشأ ى6ع اةقفتا و ، اذك

 قاوذألا نإ :مويه دواد ةمالعلا لاق كلذ لجأ نم و ،كيلع نوضرعي اميف مهفالتخال تبجع

 يW ركانتت كلذ سكعب راكفألا و ،ةصاخلا ةلثمألا يW فلتخت و ،ةماعلا لوصألا يW قفتت

 قاوذألا تنيابت امهم اM®أ ى6ع فراعتلا ىlإ تدأ قئاقدلا ىlإ ثحبلا اM¼ جلو اذإ 0«لا تايرظنلا

ادح نيابتلا كلذل نإف
ً

 نبا ليضفت يW نانثا ىرامت اذإ قوذلا ميقس َّدًع ؤرما هادعت اذإ 

ابيصم امهدحأ ناك يopحبلا ى6ع oºعملا
ً

ائطخم رخآلا و 
ً

 ىlإ ىزعًي ال ئطخملا أطخ نكل و ،

 ائيش ھل دجن الف يopحبلا ى6ع ضرافلا نبا ð/0فت يW ؤرما َّجل اذإ امأ ، ھقوذ يW مقس

  ةعساو ةرفغم ھل وجرن نأ نم نسحأ

 ةماع بدألا دقن يW 0/¶اسألا هرودب قوذلل — داورلا ءالؤه عم — رقن انلز ام مويلا نحنو

 يأ ھعيطتسي ال وحن ى6ع ءايشألا معط انيطعي يذلا وه هدحو قوذلا نأل ؛ةصاخ رعشلاو

 يW ىlوألا ةلحرملا الإ لغشي الأ بجي قوذلا نأ معألا بلاغلا يW مويلا ىرن اننكلو ،ليلحت

 يكلو« ،Qpغلا ىدل حصت 0«لا ةفرعملل ةعورشم ةليسو حبصي يكل ھنأو ،ةيدقنلا ةيلمعلا
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 ةيعوضوم ىرخأ ةلحرمب ةلحرملا هذه فدرن نأ دب ال ،ةيرثأتلا ةيقوذلا انماكحأ Qpغلا لبقي

 ،اًنايحأ سحن انك نإو ».نفلاو بدألا عئاور نم ةدمتسملا نفلاو بدألا لوصأ ىlإ دنتست

 نم نإ« :ھلوقب ءامدقلا برعلا داقن دحأ ھنع pَّ»ع ام لثمب رعشلا يW انرظن دنع ةصاخبو

 اًنايحأ نمضتي رعشلا لامج نأ يأ ةفصلا« اñMوتحت الو ،ةفرعملا اM¼ طيحت ءايشأ ءايشألا

 .ريرقتلاو حاضيإلا ى6ع ò/0عتست ا�Mكلو ،قوذلا اهسمليو ،سفنلا اهسحت ةيفخ رصانع
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 :ةثلاثلا ةرضاحملا

 0/.فنلا هاجتالا و ينزاملا

)1890 -1949 ( 

 ةسردم داَّور زربأ نم ُّدعي ،يرصم ّيدوجوو يئاورو ّيWاحِصو دقانو رخاس ٌرعاش 

 يW َدلو ،يركش نمحرلا دبعو داقعلا دومحم سابع ھيليمز عم اLMسسؤم نمو ناويدلا

 نQملعملا ةسردمب قحتلا ،ةيوناثلا ةيويدخلا ةسردملا يW ھتسارد ّمتأ ،م1890 ماع ةرهاقلا

 سمخل سَّرد ،جرع ِھتيشم يWو مسجلا َليئضو اQpًصق ناك دقو ،م1909 ماع ا�Mم جَّرخت 0«لا

 ،ةيبدألاو ةيرعشلا ھتباتك يW ھجهتنا يذلا رخاسلا بولسألاب رÞُMشا ،ھتايح ةيادب يW تاونس

 ناكف ،م�Mيب َعملو هدوجو تبثأ دقف هرصع يW رابكلا ءابدألاو ءارعشلا نم Qpثكلا دوجو مغرو

ثيح بدألا يW فلتخملا ھموهفمو ديدجلا ھبولسأ ھل
ُ

 بدألاو يبرعلا بدألا نQب عمج 

 .يQºلجنإلا

  داور نم يركش و داقعلا بناج ىlإ ينزاملا ناك

 ، ناويدلا ةسردم يثالث نانف ةغلابم الب p»تعي و ،  ةصاخ ةفصب رعشلا و بدألا  يW ديدجتلا

 ةفسلف �Êبتي نأ لبق ، ةحفاطلا ھفطاوع نQب ابلقت و افارسإ و الاعفنا ةثالثلا Ùpكأ ناك ذإ

 عمجي ال نQمسق ىlإ تمسقنا ينزاملا ةايح نأ لوقلا حصي و  اÞMيثبع و ةايحلا نم ةيرخسلا

 ثدح امب ايعاو ناك ينزاملا نأ ىlإ ةراشإلا ردجت و  ةرباعلا ةيحطسلا ةظحالملاب  عماج ام�Mيب

 :ھلوق يW هدكؤي ام وه و  ھتايح يW بالقا نم

 روسلا نم ةروس ابصلا عم         تجستنا و تلح دق ينارأ ينإ

 ررطلا وذ يابص ينآر اذإ      �0فرعي سيلف يQpغ ترص و

 يرمع يW ھنكأ مل ينأك       هركذأ ًّتبل يl ادب ول و

 ركذلا ثًّبشت الإ شيعلا يW        انعمجي سيل نانثا اننأك
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 رثألا ى6ع هQpغ نزام نم         ىتأ مث ينزاملا Ê«فلا تام

-  221(  يمورلا نبا رعاشلل ھتايلآ و ھئدابم و 0/.فنلا جهنملا قفو ةسارد ينزاملا مدق

 يمورلا نبا نكي مل  ": لوقي ثيح يمورلا نبا ءامتنا نع ةماع ةحمل يطعي  ثيح  ) ه 283

 ھنأ ملعن ال 0«لا وأ  - فرعي  نكي مل 0«لا ھتغل  ةيبرعلا تناك نإ و برعلاب اLMبش ال و ايبرع

 مغر ھنكل و )... ( م�Mم راص و مًهَسَبال و نQيساَّبعلا عم عرعرت و دلًو دقل و اهاوس -فرعي ناك

 و ھتاداع يW ال و لب ، هQpكفت بيلاسأ يW ال و ھّنف يW ال و  ھتعيبط يW ال م�Mم نكي مل كلذ

 Qpغ عابطب مستي ھلعج يذلا رمألا يمورلا ھلصأب ارثأتم و ابذجنم ناك ھنأ ودبي و  1"ھقالخأ

 نوكي نأ نكمي اذه نأ ىأر ينزاملا نأ ىlإ ةراشإلا عم ،ھيف شاع يذلا عمتجملا عابط

ثمُي و يùرعلا بصعتلا عفادب اعنطصم
ّ

 و ھلصأ نع يمورلا نبا اLMف p»عي تايبأب كلذل ل

 :ھب هرخف

ت    ھل  تالًمعيلا صن و يWاوقلا عداف
َ

ش لك َكًبح
َ

 ًناعذم يµ و دوًر

 )نانوي ( كالمألا وبأ يندلي ملف   ھب بوطخلا ىúشأ اكلم رزأ مل نإ

 2 )ناساس ( ساوسلا وبأ يندلي ملف   اÞMسايس نسحأ ملف تدعت نإ لب

 يبرعلا لصألا يوذ Qpغ نم ءارعشلا نم هQpغ و يمورلا نبا نQب ةنراقم ينزاملا دقع

 و ديمعلا نبا و عفقلا نبا و ساون يبأ و ،ةصفح يبأ نب ناورم و درب نب راشب لثم

 نأ جتنتسا و ،مهدع و مهرصح نكمي  ال امم مهQpغ و يناهفصألا جرفلا يبأ و يمزراوخلا

 Ê/.نن اننأ ةجردل ةيبرعلا ةئيبلا يW اورهصنا و اوباذ نمم اعيمج ءالؤه فالخ يمورلا نبا

 مامتهالا ةرورض ى6ع ينزاملا رصي قايسلا اذه يW و ، ءالصأ برعب اوسيل مM®أ اQpثك

 ھتمجرت و يبدألا و �0فلا ثاopلا باعيتسا و مهفل ةيقرعلا لوصألا و ةيرشبلا سانجألاب

 .ةحيحص ةمجرت

                                                             
  286 ص ت د ،باتكلل ةیرصملا ةئیھلا و فراعملا راد ، میشھلا داصح،، ينزاملا رداقلا دبع میھاربا  1
  373 ص 03 ج ،نانبل توریب 1 ط، ةیملعلا بتكلا راد ، جسب نسح دمحأ حرش ، ھناوید ، يمورلا نبا  2
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 نم يمورلا نبا ىدل ةيرقبعلا ةجرد لصي يذلا درفتلا و  Qºمتلا ى6ع ينزاملا لّدتسي

 يرقبعلا و )ءاجهلا ،ةQpطلا ،ةيرخسلا ( : اهمهأ و هرعش يW اهقرط 0«لا تاعوضوملا لالخ

 نQب تالصلا نم ىري و ركذلا فلتخمب شيجي و رطاوخلاب ضيفي ":  نم وه ينزاملا دنع

 و ھعيرض و ھنيرق كلذ يW نونجملا و ، يداعلا لجرلا زجعي ام ناولألا و تاوصألا و قئاقحلا

 وحن وأ روتف وأ جايتها ةدش وأ ھطاشن طرف ىlإ ھلمع و هQpكفت بيلاسأ يW  ببسلا دوعي

 يناعي يمورلا نبا نأ ينزاملا p»تعا اذه ى6ع ءانب و 1 "نهذلا يüاون ضعب يW كلذ وحن وأ كلذ

 á0صعلا نونجلا ةرئاد يW ھلخدأ و يديورفلا موهفملاب يباصع صخش ھنأ وأ ايسفن اللخ

 . نQعدبملا نم نيQºمتملا و ةرقابعلا بيصي يذلا

 و ايبصع الالتخا يناعي ناك يمورلا نبا نأ p»تعا ينزاملا نأ ركذن نأ يìبني ءادتبا

 نم ةثالثل رعاشلا نادقف نع ثيدحلا كلذ نم و ھيأر تبثيل ةQpثك ةلدأ ميدقت ى6ع لمع

 رخآ لماع كانه و ، هراعشأ نم Qpثك يW تسكعنا ةQpبك ةمدص ھيدل اذه لكش و ھئانبأ

 يذلا رمألا ةناهم و راقتحا و لذ نم ھعمتجم يW هاناع ام ةيسفنلا ھتلاح يدرت يW مّهسأ

 .ھتئيب ئدابم داسف نع Qpبعلا  الإ فرعي ال امقان اطخاس اناسنإ ھنم لعج

 0/.فنلا جهنملا قيبطت و �0بت يW ةديحولا ھتلواحم يمورلا نبال ينزاملا ةسارد نكت مل

Wبتك "بتاكلا ميهاربا " ھتياور يفف ةيبدألا صوصنلا ي Wنأ جاتحأ تسل ":لوقي ةمدقملا ي 

 ھينيع حتف ال و طق ناك ام قولخملا اذه انأ و ةياورلا ھفصت يذلا ميهاربا تسل ينأ لوقأ

 و  2"ھجازم ال و ھتQpس �0بجعت امف ھنوكأ نأ Ê/�رأ تسل ينأ مث ، 0«ياور يW الإ ةايحلا ى6ع

 ھتَّضحد ةيادبلا يW هاعّدا ام نأ نQّبتي اÞMلوانت تاسارد ةدعل و الوأ ةياورلل عبتتملا نكل

 ينزاملا  ةQpس الإ نكت مل ةياورلا نأ نQبت ذإ اقحال ھيبرقم نم Qpثكلا تاداهش و ةياورلا

 .ھسفن

 اLMف لمع ثيح ىlوألا ھتياورل ادادتما  "يناثلا ميهاربا "  ةيناثلا ينزاملا ةياور تناك و

 ناك ينزاملا نأ ودبي و ھتايح نم تانيسمخلا و تانيعبرألا ھتايح نم ىرخأ ةopف ةيطغت ى6ع
                                                             

  274 ص ، میشھلا داصح ، ينزاملا 1
 09 ص 1982 1 ط نانبل توریب ، رشنلا و ةعابطلل ةعیلطلا راد ،ةیبرعلا ةیاورلا يف بیدوأ ةدقع ، يشیبارط جروج  2
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 نئاكلا اذه مهف يW ھلشف ةياورلا علطم يW ىدبأ دق و ھجوب ةأرملا عم ةيوس Qpغ ةقالع ى6ع

 يذلا ميكحلا قيفوت يأر  انرضحي انه و .ھعم ةيعيبط و ةيوس ةقالع طبر نسحي مل يذلا

 بتك دق و ھتاياور يW فيثكلا اهروضح نم مغرلا ى6ع ينزاملا ةايح يW ةبئاغ ةأرملا p»تعا

 ام ھيغ دكأ 1939 ماع " نيرصاعملا انءابدأ يW ةأرملا رثأ " ھناونع ةفاقثلا ةلجم يW الاقم

 دكؤت ةيباصع تامالع لمحت ينزاملا ةقالع تناك امك ءامظعلا ةايح يW ميظع رود نم ةأرملل

 لك Qpغ ھمأ ىري ناك ثيح بيدوأ ةدقع نع ھثيدح قايس يW ديورف ھيلإ بهذ ام ى6ع

 ةروصف ىرخأ ةأرما يأ بح يW ھلشف يW يقيقحلا ببسلا اذه و ن�Mم يأ ھبشت ال ءاسنلا

 اهروضح سكع اسبتلم اتهاب ناك ھتايح يW ةأرملا روضحف ءاسنلا لك يW ھل ىدبتت تناك ھمأ

 يW ھقوفي دق و لب لجرلا روضح ھبشي اروضح و ةوق اLMف ىري ناك و ، ھتاياور يW فثكملا

 . ةQpثك نايحأ

 ھمأب ةيضرملا ينزاملا ةقالع Í/0يبارط جروج رّسف يlوفطلا ھخيرات ىlإ عوجرلا لالخ نم

 اذه يW لوقي ةايحلل ھترظن و ھسيساحأ و ھتايح يW ابئاغ دّعي يذلا ھيبأب ھتقالع ةعيبطب

 يذلا ليلقلا نكل و p»كأ نأ لبق تام دقف ھفرعأ نأ يìبني امك يبأ فرعأ مل " :ددصلا

 نم صقملا هQpطي يذلا رفظلا يواسي نكي مل )....( ھتعمس يذلا Qpثكلا ىlإ فاضأ ھتفرع

                                                                                              1   "يمإ عبصإ

 ددعتب Qpخألا اذه لاغشنا ىlإ كلذ ليحن و ھيبأ عم ةيداعم ةقالع يW ينزاملا شاع          

 ةبغرلا كلت ھلخادب تأشنف ھلك نوكلا اLMف رصتخا 0«لا ھمأل ةئيسلا ھتلماعم و تاجوزلا

 يW لشفلا ھنع جتن يذلا رمألا ةديحولا و ةQpخألا و ىlوألا ھتأرماك ھمأب ظافتحالا يW ةحماجلا

 .اÞMعيبط فالتخاب ةيوسنلا ھتاقالع

ثم
ّ

 ليلحتلا ةسردم تايرظن نQّسرادلا و داقنلا نم ديدع ھيلع قّبط ابصخ اجذومن ينزاملا ل

 p»س و ةيرشبلا تاذلا مهف دصقب هدعب نم ھتذمالت و ديورف اهركتبا 0«لا اÐMايلآ و 0/.فنلا

 صوصنلا مهفل ي6يلحتلا سفنلا ملع تايطعمب يبدألا دقنلا ناعتسا ثيحب ، اهراوغأ

 لاثم قدصأ Í/0يبارط جروج ھب ماق ام لعل و ، ھفلؤم و لمعلا تايصخش ليلحت و ةيبدألا

                                                             
  39 ص قباس ردصم . يشیبارط جروج  1
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ظو ثيح
ّ

 ديورف اهاقتسا 0«لا "بيدوأ ةدقع " يديورفلا سفنلا ملع يW ةيزكرملا ةركفلا ف

 . سيلكوفوسل "اكلم بيدوأ " Qpهش يبدأ لمع نم ساسألاب

 لعل و 0/.فنلا دقنلا يW ھسفن ينزاملا ميهاربإ اهلذب 0«لا دوهجلا ماتخلا يQp Wكذتلا انتوفي ال و

 نم ھتيصخشل ةيسيئرلا حمالملا طابنتسا يW بهذي ثيح يمورلا نبا رعاشلل ھتسارد اهمهأ

 مهّوت و فّيكتلا ى6ع ھتردق مدع ىlإ عمتجملا و ةايحلا ى6ع هدرمت عجرأ ثيح ھصوصن لالخ

 قطني ام وه و ، بارطضالا و رتوتلا عباطب ھباصعأ مسو ام ، ھل ةعيبطلا و سانلا داهطضا

 0/.نجلا ھساسحإ ةدح و بضغلا ةعرس عم التخم ناك á0صعلا هزاهج نأ و ھعادبإ ھب

 1اM¼ فرع 0«لا ھتQpط ببسب

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                             
  249 -245 ص میشھلا داصح . ينزاملا میھاربإ رظنی  1
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 ةعبارلا ةرضاحملا

 0/.فنلا هاجتالا و داقعلا

)1889- 1964 ( 

 ى6عألا هدج رÞMشا دق و ةيدرك مأ و يرصم بأل داقعلا ىفطصم دومحم سابع دلو

 ناكف هدلاو امأ 1 داقعلاب بقل Ê«ح ىp»كلا ةلحملا و طايمد ةنيدم يW ريرحلا دقعب ىفطصم

 ثرو دق و عيفرلا  زارطلا نم تيب ةبر ھتدلاو تناك و ، ناوسأ ةيريدمب تاظوفحملل انيمأ

 نم ديدع ركذت ، ةيقالخألا و ةيسفنلا و ةيمسجلا تافصلا نم اQpثك ھيدلاو نع داقعلا

 يµ ھمأ تناك امك  ةبعصلا ھعابطل و ھيلع ھتوسقل ھيبأب ةلصلا ديدش نكي مل ھنأ رداصملا

 نأ ھنأش نم ناك اذه و ثانإلا نم نQنثا و روكذ ةوخإ ةثالث ھل ناك امك ھيبأل ةيناثلا ةجوزلا

 تناك كلذ سكع ءانبألا نQب Qºيمتلا و لدعلا بايغ مكحب بارطضا و قلق ردصم نوكي

 ھتقالع ىlإ جاوزلا نع ھفوزع ببس نQثحابلا ديدع وزعي و ةقيمع و ةقيثو ھمأب ھتقالع

 يl تدجو ول " : ھلوق اذه ى6ع دكؤي و ابلاق و ابلق اهèMشت ةأرما داجيإ نع زجع ثيح ھمأب

  2 "ةعاسلا تجوزت كلثم ةجوز

 راثآلا يW لثمتملا خيراتلا قبع و ةرحاسلا ةعيبطلا ةنيدم ناوسأ يW داقعلا أشن

 ھميلعت ىقلت ، ايندلا عاقصأ لك نم نيرئازلا و حايسلا ةلبق لازت ال و تناك ثيح ةرفاولا

 ةسردملاب قحتلا مث 1896 ماع ھظفح Ê«ح نآرقلا ھنقل يذلا Qpصن خيشلا دي ى6ع لوألا

 و ھسفنب هدادتعا حمالملا كلت زربأ لعل و ھنارقأ نع ھغوبن و هQºمت حمالم ترهظ نيأ ةيQpمألا

 داقعلا دومحم سابع نأ ىlإ ةراشإلا يìبنت و داحلا هءاكذ و ةلقتسملا ةيوقلا ھتيصخش

 لحارملا يW سرادم ى6ع رفوتت ھتنيدم نكت مل ذإ ةيئادتبالا ةلحرملا يW 0مسرلا ھميلعت فقوت

 كلذ نم مغرلا ى6ع و ، ةرهاقلا ىlإ لسري نإب حمست نكت مل ةيداملا ھترسأ فورظ و ىرخألا

                                                             
  40 ص 22 جم . 1986 . ينانبللا باتكلا راد . يرصملا باتكلا راد 1 ط. ةلماكلا ةعومجملا . انأ . داقعلا دومحم سابع 1
  51 ص ھسفن ردصملا  2
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 نم دحاوو ةيعوسوم ةفاقث بحاص حبصي نأ نم ةفرعملا و ملعتلا ى6ع Qpبكلا هp»ص ھّنكم

 يبرعلا دقنلا و بدألا يW ةقراف ةمالع داقعلاف اذه انموي ىlإ و هرصع يW باتكلا p»كأ

 . ثيدحلا

شلا ىlإ ھبحصي ناكف ّيبدألا بناجلا يW ھب �0تعي هدلاو ناك
ّ

 دمحأ بيدألاو خي

 ىlإ داّقعلا دَمَعف ،ّيناغفألا نيّدلا لامج ديّسلا نم ملعلا نوذخأي اوناك نّمم وهو ،ّيوادّجلا

شلا تاحراطُملل مئاّدلا عامتسالا
ّ

شلا اهلوقي 0«لا ةّيرع
ّ

 ّيريرحلا تاماقم ىlإ ةفاضإلاب ،خي

اعلاطُم داّقعلا لعج اّمم ،ھسلجم يW اهلوانتي ناك 0«لا
ً

كلل 
ُ

كلاو ةّيبدألا بت
ُ

 ةميدقلا بت

ثلا
ّ

ِشلا نم ّيبدألا ھقيرط ُلخي ملو .ةنيم
ّ

 ةعلاطُم ىlإ قّرطتي ناكو ھمظن ىlإ بهذف ،كلذك رع

ملا
ُ

امخز Ùpكأو عسوأ ھكرادم تحبصأف ،ةيبرغلاو ةّيبرعلا تافّنص
ً

 للكلا وأ للملا ھبحصي ملو ،

Wَ�ب علاطُيو ثحبي امّنإ هذه ةّيبدألا ھتلحر يMَتينُع تايبأ ةرشاعلا نبا وهو ھمظن اّممو ،م 

 :يlاّتلاك يµو ،ملِعلا لضفب

  ةّمج ايازم ھل باسحلا ملع 

 نافرعلا يW ديزي ءرملا ھبو

 Ê«فلا يدÐM ايفارغجلا كلذكو 

 نايدولاو نادلبلا كلاسمل 

  ھبر ركذاو نآرقلا ملعتو 

 نآرقلا يW عفّنلا ّلك عفّنلاف

 روتسّدلا ةديرج يW اLMف ھلمع ّلوأ ناكو ،ةفاحّصلا ا�Mمو ةفلتخُم نهمب داّقعلا لمع  

 ،يlاهألاو ،دّيؤملا :لثم ىرخأ فحُص يW بتكي كلذ دعب أدبو ،يدجو ذاتسألا اèMحاصل

لجم ردصأف ،ناوسأ ةظفاحم يQp Wغص وهو لاجملا اذه يW ىlوألا ھتلواحم تناكو ،مارهألاو
ّ

 ة
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طخب
ّ

طا ةÙpكل هدي 
ّ

الجملا نم ديدعلا ى6ع ھعال
ّ

لجم :لثم ،ةميدقلا فحُّصلاو ت
ّ

 تيكنّتلا ة

تالا ىlإ داّقعلا دمعو ،تيكبّتلاو
ّ

 .ھتباتك يW ناز

 نمو ،تاماقملاو تالاقملا ةباتك ىlإ داقعلا لقتنا روتسّدلا ةديرج يW ھلمع ءاÞMنا دعب 

ظومك ھلمع يµ اÞM�Mما 0«لا نهملا
ّ

اديدحتو ّيlاملا مسقلا يW ّيموكح ف
ً

 Wشلا ةّيريدُم ي
ّ

 ،ةّيقر

ت ھل ةفيحص ردصُيل ھِلخد ضعب راخّدا ى6ع صرحي ناكو
ُ

 وه امك داّقعلا ّدعُي .سانلل عاب

 لوأ اMّ®أ امك ،ثيدحلا رصعلا يW دقّنلاب تينُع 0«لا ناويّدلا ةسردم 0/.سؤم دحأ مولعم

ِشلا يW ديدجّتلل تاوطخلا
ّ

 يW ةديدج ميهافم راهظإ نم ھيلع تلمع امل كلذو ؛ّيبرعلا رع

ِذلاب ريدجلا نمو ،بدألا
ّ

 ةسردملا تيِّمُسو ،م1909 ماع ناك ةسردملا هذهل روهظ لوأ ّنأ رك

¼Mإ ةبسن مسالا اذlلأ يذلا "ناويّدلا باتك" ى
ّ

 و قبس امك م1921 ماع ّينزاملاو داّقعلا ھف

انركذ
ّ

. 

 ام اذإ و بيدألا وأ رعاشلا ةيصخش ةيسفّنلا مÞMسارد يW اوّنبت نيذلا نم داقعلا ّدعي

 يW و ،ثيدحلا و ميدقلا نم ةيصخش نQثالثلا " نع داز دقف دقاّنلا اذه ھلوانت ام اندَدع

 اQpÐMس نع الضف ةيعامتجا و ةيسايس و ةيركف و ةيبدأ و ةيرعش :ةيفرعملا لوقحلا فلتخم

  1"ةيتاذلا

 : ةيلاتلا رصانعلا ى6ع تماق دقف ءارعشلل داقعلا ةسارد تاموقم نع امأ

  .ةيدسجلاو ةيسفنلا ةروصلا مسر -

 .ةيصخشلا حمالم طابنتسا -

  : نQنثا نQيحنم ذختا -

فوكيسلا وأ 0/.فنلا ىþنملا وه :لوألا
ّ

�0. 

 .يتاموسكيسلا وأ 0مسجلا 0/.فنلا ىþنملا وه :يناثلا

                                                             
 .ةيدقن ةيرعش ةسارد )اجذومنأ( داقعلا دقن يW ةيرعشلا ةروصلا ةيجولوكيس . ةيسفّنلا ةيرظنلا ىlإ لخدملا .يراتخم نيدلا نيز  1

  22 ص 1998 تيوكلا . برعلا باتكلا داحتا تاروشنم
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لخ
ً

 تاروّصت نم ، ةيويح Ùpكأ 0/.فّنلا دقنلا نأ ةيسفّنلا ھتاسارد يW داقعلا ص

 عابتأ نم نوكي نأ داقعلا ىفن دق و . ةيغالبلا ةينفلا وأ ةيعامتجالا ةسردملا ، نQتسردملا

 قراوفلا نع ثحب يµ ةيسفنلا ھتاقيبطت و ھتاسارد نأ و 0/.فنلا ليلحتلا ةسردم و ديورف

 .ةيعامتجالا ةئيبلا اهرسفت ال 0«لا ةيجولوكيسلا

 ليحت امو ةيلامجلا ةركفلا ةيسفنلا ھتاسارد يW داقّعلا مامتها تلان 0«لا رومألا نم

 قئالعلا هذه نمو ..قوذ و كاردإ و حيبق و ليلجو ليمج ساسحإو ،بسانتو ةيرح نم ھيلإ

 1 ةيلامجلا

 و ةيسفنلا قئاوعلا نم سفنلا و مسجلا و سفنلا قاتعنا وه داقعلا دنع لامجلا -

 .ةيجولويبلا

 كردم نQب ةلصلا يW لثمتي يÿولوكيس لماعل عضخي لامجلاب ساسحإلا نإ -

 .ھب بجعُي ال كردملا نكل اميسو ھجولا نوكي دق الثم ،يlامجلا عوضوملاو لامجلا

 ىدل ي6قع ديرجت ةقالع ةيلامجلا ةرهاظلا و يlامجلا كاردإلا نQب ةقالعلا نإ -

 .ةرهاظلا كلت تايثيح يW قيقدلا لمأتلا ىlإ ةيسّحلا ةيؤرلا ةزواجتم داقعلا

ذلا نإ -
ّ

 و قلخلا ى6ع ھتردق يW ةيلجتم داقعلا ىدل ةيلامجوكيس ةميق نفلا يW قو

 .ةّينفلا ةبردلا و ةيملعلا ةp»خلا و يlامجلا سحلا و ةقّدلاب زاتمي و ، عادبإلا

 

 

 

 

 

 

                                                             
  28 26.27 ص قباس ردصم .يراتخم نیدلا نیز رظنی  1
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 ةسماخلا ةرضاحملا

 برعلا داقنلا ىدل 0/.فنلا جهنملا ةأشن لماوع

  ةيكيتنامورلا -أ

 بدألل يملعلا ريسفتلا و ريكفتلا دادتما -ب

 ةيثارتلا لوصألا -ت
 يبرعلا دقنلا هدهش يذلا يÿولوكيسلا عافدنالا نأ ىlإ داقنلا نم Qpثكلا بهذي

 يW ةروث نم ھتثدحأ ام و ةيسنامورلا ةعØºلا اÞMمدقم يW لماوعلا نم ةلمج ىlإ دوعي ثيدحلا

 يدقنلا باطخلا يW اهرثأ نع ثيدحلا لبق و ةماع ةفصب ةايحلا ىlإ ةرظنلا و نفلا و بدألا

 . اهداور مهأ و اÐMأشن و ةعØºلا هذM¼ فيرعتلاب لالÞMسالا نم دبال ثيدحلا يبرعلا

ت امك ةيسنامورلا
ُ

 ةيركفو ةيبدأ ،ةينف ةكرح يµ ةيعادبإلا وأ ةيكيتنامورلا مساب فرع

 يW تجار ام ناعرسو داليملل رشع نماثلا نرقلا رخاوأ يW اسنرف يW تأشن

 ام ةopفلا يW اÐMورذل تلصو Ê«ح اينابسإو ايناملأو اopلجنإ ةصاخبو ،ىرخأ ةيبوروأ نادلب

 ةروث p»تعت تناك امك ةيعانصلا ةروثلا دض لعف درك ترهظ دقو .1840-1800 نQب

 ةروثلا تدسجت دقو .ريونتلا رصع يW ةيسايسلاو ةيعامتجالا Qpياعملاو ةيطارقتسرألا دض

 غلاب Qpثأت اهل ناك امك .بدألاو ،ىقيسوملا ،ةيرصبلا نونفلا يW ةوقب

 ةورذبو ھنأ ثيح ،ةسايسلا ى6ع دقعمو Qpبك Qpثأتو ةيعيبطلا مولعلا ،ميلعتلا ،خيرأتلا ى6ع

احضاو اهQpثأت ناكو ةيلاكيدارلاو ةيلاp»يللا عم قيثو طابترا كلانه ناك ةيسنامورلا ةكرحلا
ً

 

 .بوعشلا ىدل ةيموقلا ومن ى6ع

 يقيقحلا ردصملا وه حماجلا لايخلاو فطاوعلاو رعاشملا ةوق نأب ةيسنامورلا دكؤت

 بعرلاو فوخلا لثم ةيناسنإلا فطاوعلا Ê«ش ى6ع Qºكopلا عم ،ةيلامجلا براجتلل ليصألاو

 تلعجو ،Êمسا ةجرد ىlإ ةيديلقتلاو ةيبعشلا نونفلا نأش عفر يW تمهسأ امم .ملألاو علهلاو

انونف ا�Mم
ً

 ةطلس يدرفلا لايخلا نم تلعج اM®أ امك )ةيلاجترالا ىقيسوملا يW امك( ةبوغرم 

 عفرل تعس 0«لاو ةيلاثملا ةينالقعلاو ةيكيسالكلا سرادملا راكفأ نم ررحتلاب مهسأ امم ةدقان
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 لاكشأ عيمج ى6ع دويقو دعاوق ضرف لالخ نم اهل صالخإلاو ىطسولا نورقلا نأش

 فحزلاو يناكسلا ومنلا نم برهلل ا�Mم ةلواحم يW ةليصأ ةيطسورق نونف اM®أب يüوتل نونفلا

 .ينارمعلا

 يذلا �Êعملا عاستالل ارظن ةيسنامورلل اعنام اعماج افيرعت دجن نأ Qpسيلا نم سيل

 يW بحرأ تالاجم نطوستل بدألا دودح تزواجت دقف اÐMالاجم عاستال و ةهج نم ھنع p»عت

 ىlإ لوصولا ةبوعص " :ددصلا اذه يW توفص ناLMج لوقت و ةماعب ةايحلا و نونفلا فلتخم

 à0ف ،اÐMاذ ةيسنامورلا ةكرحلا ةعيبط ىlإ ىlوألا ةجردلاب دوعي ةيسنامورلل ددحم فيرعت

 فيرعت ةغايص ةلواحم ثبعلا نم ھنإف اذل و تاهاجتالا و رهاظملا  ةددعتم ةيبدأ ةكرح

 ى6ع ةيسنامورلا مهف لواحن نأ لضفألا نم و ةماعب ةيسنامورلل ةبضتقم ةرابع يW ددحم

 و ةيفطاعلا ھتفسلف يW ءاوس ، ةيملاعلا ةيبدألا ةايحلا ھتفرع ام  رطخأ نم يبدأ بهذم اM®أ

  1"هراثآ يW مأ ةيناسنإلا ھئدابم

 رثأتلا لالخ نم يدقن بهذم لكش ىلع يبرعلا بدألل ةيسنامورلا تلخد
 يتلا ةيرعشلا لامعألا ىلع ةرطيسم ةيتاذلا ةعزنلا نأ دجن ذإ ، ةيبرغلا ةيسنامورلاب

 ةبترم ىلإ اهنوعفري و ةيناسنإلا سفنلاب نوفتحي مهنأ و، برعلا نويسنامورلا اهعنص
 اروص مهحنمت يتلا ةعيبطلا ىلإ نوئجلي و يتاذلا و يناسنإلا ملألا نودجمي امك سيدقتلا
 يف ةيوادوس و مؤاشت و انايحأ رماغ حرف لكش يف ىدبتت ةيسنامورلاف ، مهتالايخ يذغت
 .2ىرخأ نيياحأ

 ةيدقنلا و ةيبدألا ةحاسلا يف ةيسنامورلا روهظ و زاربإ يف ةدع لماوع تمهسأ
 :لماوعلا هذه مهأ و ةيبرعلا

  :يبرغلا رثألا -

 يتلا تاثعبلا تذخأ دقف رشع نماثلا نرقلا فصتنم يف برغلاب ريبكلا لاصتالل ناك
 بهاذملا و تارايتلا و ةيبرغلا بادآلاب كتحت تاعماجلا يف ملعلا يقلتل ابوروأ تدصق
 لئاسوو ةيرعشلا ةغايصلا رارسأب اورثأت ثيح مهيلع سكعنا يذلا رمألا كانه ةعئاشلا

                                                             
  24 ص 1982. ةرھاقلا .فراعملا راد. ةیبدألا تاساردلا ةبتكم .رصم يف يبرعلا بدألا يف يلش. فوءر توفص ناھیج  1
 ةبتعلا ةیجیتارتسالا تاساردلل يمالسإلا زكرملا .ةیركفلا ھبھاذم و ھخیرات و حلطصملا يف ثحب ةیسنامورلا  . نامثع مصاع مغن .رظنی  2
  98 ص 2017 . 1 ط .ةسدقملا ةیسابعلا
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 تارايتلا مهأ يوحت يتلا ةيبدألا رداصملا نم ريثك تامجرتلا ترشتنا امك ريوصتلا
 يغ مهسأ يبرعلا ملاعلا ىلإ اهلاقتنا و ةيسنامورلا اهنم و ةيفسلفلا و ةيركفلا و ةيبدألا
 .ريكفتلا قئارط و ىؤرلا نم ريثك رييغت

 :ةيبدألا تاعمجتلا -

 :اهمهأ ةددحم ناكرأو سسأ اهل ةيبدأ تاكرح لكش يف ةمظنم ةيديدجت تاوعد ترهظ

 :رازاع ردنسكلأ ةقلح -أ

 نيذلا ءابدألا نم ةعومجم تمض ةيبدأ ةقلح )1916 -1855 ( رازاع ردنسكلأ لّكش
 يقت نيمأ-يناتسبلا ناميلس : مهنم و يبرغلا يسنامورلا بهذملل مهينبت و مهرثأتب اوفرع
 .... ضايف الوقن -طالملا يلبش – نيدلا

 :ناويدلا ةسردم -ب

 رعشلا ذاتسأ اهعمج يتلا ةروهشملا تاراتخملا ةعومجم ىلع داقعلا دومحم سابع لصح
 لضفأ مضت ةعومجم يه و ، يبهذلا زنكلاب تفرع يتلاو ةيناطيربلا دروفسكأ ةعماج يف
 نم نم اريثك داقنلا ظحال دق و، ينادجوو يئانغ رعش نم زيلجنالا ءارعشلا همظن ام
 1 ةركتبملا ةيرعشلا يناعملا

  :رجهملا يف ةيملقلا ةطبارلا-ت

 و ريبعتلا و ريكفتلا يف ديدجتلا ىلإ تعس يتلا ةمظنملا ةيبدألا سرادملا لضفأ نم تناك
 ريرحت ىلع اولمع نمم امهريغ و ةميعن ليئاخيم و ناربج ليلخ ناربج اهمالعأ مهأ
 . هيلع ةضورفملا دويقلا نم رعشلا

 :ولوبأ ةسردم ث-

 نم و ، قرشلا بادآب هبادآ ةنزاوم و برغلا وحن  علطتلا حمالم ىلع ةسردملا هذه ربعت 
  .يباشلا مساقلا وبأ ،هط دومحم يلع :اهمالعأ زربأ

 : ةرشعلا ةبصع -ج 

                                                             
 ناوید )ةیزمرلا -ةیعقاولا -ةیسنامورلا -ةیعابتالا ( رصاعملا يبرعلا رعشلا يف ةیبدألا سرادملا ةسارد ىلإ لخدم . يواشن بیسن : رظنی  1
  169 ص 1984 رئازجلا . ةیعماجلا تاعوبطملا
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 داؤف و ،نيدلا يقت ليلخ خيشلا ، ةكبش وبأ سايلإ : اهمالعأ زربأ نم و نانبل يف تسسأ
 مهنيب دحوت ، ةيبدأ تاعامج يف عمجتلا ىلإ نوليمي ةلحرملا هده يف ءابدألا ناك وشيبح
 ىلع نايحألا رثكأ يف موقت اسسأ مهسفنأل نوعضي و يبدألا لمعلا ةعيبط ىلإ ةيلكلا ةرظنلا
 .ةيسنامورلا ةسردملا ءارآ نم نويبرغلا هانبت ام

 ةكرحلا يف ةيعادلا فحصلا و ةيبدألا تالجملا ماهسإ ىسنن نأ يغبني ال و 
 1929 ماع يضام وبأ ايليإ رادصإ رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ركذن انه و ةيديدجتلا
 " ةلجم ىسنن ال و 1913 ماع "نونفلا " ةلجم دادح حيسملا دبع سسأ امك "ريمسلا " ةلجمل
 . يبونجلا رجهملا يف فولعم لاشيم اهأشنأ يتلا " ةيسلدنألا ةبصعلا

 امو اهباقعأ يفو ىلوألا ةيملاعلا برحلا ءانثأ يف يبرعلا ليجلا هشاع ام لعلو 
 ىلع ءابدألا ىوطنا ثيح دويقلاو فطاوعلاو تايرحلا تبكو باذعلا نم ليجلا اذه هاناع
 نوملحي ةبرغ يف نوشيعي لمألا و سأيلا نيب نيحوارتم مالحألا ايند ىلإ اوهجتا و مهتاوذ
 تابغرلا و عومدلا و تارسحلا و تانألاب ةمعفملا ديشانألا نودشني ةعيبطلا و ةلوفطلاب
 1 لمألا و سأيلا نيب حوارتلاو ىوكشلاب ةئيلملا و ةتوبكملا

 داقنلا و ءابدألا فرط نم اهيقلت دعب ةيسنامورلا اهتضرف يتلا ءاوجألا لظ يف 
 و تاذلاب مامتهالا دادزي نإ يعيبطلا نم ناك ةيناسنإلا لخاودلا ىلإ تافتلالا و برعلا
 و يرشبلا كولسلا ريسفت و اهرارسأ ةفرعم و ناسنالا ةيصخش مهف يف ةبغرلا فعاضتت
 رهدزي نأ يعيبطلا نم ناك كلذل ضرغلا اذهب يفي يذلا يسفنلا جهنملا نم لضفأ سيل
 و أجلملا داقنلا هيف دجي و و اهمهفل ةيرشبلا سفنلا راوغأ ربست يتلا هتاقيبطت و جهنملا اذه
 .مهتالؤاست نم ريثكل باوجلا

 

 

 

 

                                                             
 103ص . ةیركفلا ھجھانم و ھخیرات و حلطصملا يف ثحب ةیسنامورلا . نامثع مصاع مغن : رظنی  1



 29 

••• 
 
 رصانع كانه دجن ي6يلحتلا سفنلا ءاملع اهجهتنا 0«لا ةيركفلا تاراسملا لالخ نم   

 و ھليلحت و يبدأا صنلا ةسارد يW انديفي اهضعب ،اضعب اهضعب عم ةلخادتم و ةدقعم

 يW انديفي امم و .بدألا يW اQpثك انديفي ال و يكينيلكإلا/0/�رملا سفنلا ملع ديفي اهضعب

 ـ:ةيلاتلا اياضقلا بدألل انليلحت

 .ةدارإلا ـ1

 ملاعلا نQب و ناسنإلا ةيسفن نQب ةطشن ةيح ،ايدام ةسوسحم Qpغ ،ةقالع يµ ةدارإلا نإ =

 ...ھب طيحملا

 و ةايحلا نم فوخلا نQب رمتسم عارص ىوس بكوكلا اذه ى6ع اهشيعن 0«لا ةايحلا تسيل ـ

 ...راثدنا و راوب نم ھلمحي ام و توملا نم فوخلا نم و تائيس و تانسح نم ھلمحت ام

 ...ةيناسنإلا ةيصخشلل ةلماكتملا ةوقلا يµ ةدارإلا نإف انه نم و ـ

 ،Qpغتي و Qpغي نأ ،ذخأي و يطعي ؛يÿراخلا ملاعلا عم طاشنلا/ةدارإلا بحاص ناسنإلا نإ ـ

 يذلا ةيذالفلا "ةدارإلا" بحاص وه ،عدتبي و حفاكي ، ملأتي و لمعي ،لوحتي نأ و لوحي نأ

 .امئاد حجني

 و ھسفنب ةيباجيإلا ھتاقالع يW ..لكك صخشلا لماكت ىوس تسيل "ةدارإلا" نإف انه نم و ـ

 ...يÿراخلا ملاعلاب

 نودب و دهج نودب ءí/0 لك ى6ع وأ ءí/0 ى6ع لصحي ال ناسنإلا نأ ةرورضلاب مولعملا نم ـ

 ...ةدارإلا موهفم أدبم وه ساسألا اذه و...اهعم عراصتيف ھليبس ضopعت دق تابقع وأ عناوم

 ةدارإ ىlإ جاتحي عونمم لك و ..بوغرم عونمم لك نأ رابتعا ى6ع ،عونمملاب ةطبترم ةدارإلا نإ ـ

 .ھقيقحتل ادج ةيوق
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 :وه ام ىlإ علطتي يذلا ؛قحلا نانفلا كلذك و 

 ى6عأ ـ

 Êمسأ ـ

 لمجأ ـ

 ىùرأ ـ

  ددجتلا ـ

 Qpغتلا ـ

 نم ھثرو ام ببسب "انألا" نم تايعجرملا و تاهاجتالا ةددعتم تابقع و عناوم ىlإ ضرعتيف

 ."ى6عألا انألا" نم و ،ھتQpسم يW  براجت نم هاناع ام Qpثأت تحت و ھعمتجم

 زواجت ةيغب ةقباسلا ھسفن تانونكم نع Qpبعتلل ةيñMومت بيلاسأ عدبملا نانفلا لمعتسيف

 "ةيبدألا سانجألا و غيصلا" عادتبا يW بيلاسألا كلت لثمتت و .ليقارعلا و زجاوحلا كلت

 نطفتي ال دق 0«لا تاءاحيإلا و زومرلا و ناولألا ةطساوب وأ ةيوغللا ةيغالبلا روصلا ةطساوب

 داقنلا ةمهم كلت و...اÐMالالد و اLMناعم وأ اهQpسافت لوح نوفلتخي وأ سانلا نم Qpثك اLMلإ

 ...قاذحلا

 تانودملا نم ةعومجم ىlإ ةدوعلا نكمي ،ھيلإ لوصولا اندرأ ام ضعب نم Ùpكأ برقتلل و    

 كلذ ناسنإلا" ؛قيبطتلا يW اقباس هدنع انفقو ام ى6ع ةدايز ،عوضوملاب ةقالعلا تاذ

 :لثم ،"0/.فنلا ليلحتلا ءوض يW ةيصخشلا" و "لوهجملا

 .ليعامسإ نيدلا زع .د " بدألل 0/.فنلا Qpسفتلا ـ

 .فيوس ىفطصم .د ،ةصلاخ رعشلا يW ؛�0فلا عادبإلل ةيسفنلا سسألا ـ

 .دعسا ليئاخيم فسوي ،بدألا و نفلا يW عادبإلا ةيجولوكيس ـ
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 .Í/0يبارط جروج ؛ةيبرعلا ةياورلا يW بيدوأ ةدقع ـ

 .تايتقلم و تايدتنم وأ تالاقم وأ ابتك امإ لاجملا اذه يW ضوخت 0«لا عجارملا نم اهQpغ و

 .ليعامسإ نيدلا زع ؛بدألل 0/.فنلا Qpسفتلا" 

 بناجلا نQب ةقالعلا يW تضاخ 0«لا ،يبرعلا ناسللاب ،تانودملا مهأ نم ةنودملا هذه p»تعت   

 يW لخدي ام نأ تدجو دق و .1960 ةنس ذنم بدأ نم عدبي ام نQب و ناسنإلل يÿولوكيسلا

 :ناونع تحت ةنودملا هذه نم لوألا بابلا وه 0/¶ادسلا اذه يW انتسارد ةقلح

 .تالكشم و اياضق ؛لوألا بابلا ـ

  مكحلا نQب ايرذج افالتخا كانه نأ نQب ثيح ،Qpسفتلا و مكحلا :لوألا لصفلا     

                          ....هQpسفتل تايلآ عضو وأ روصت نQب و صنلا ى6ع      

 .نانفلا ةلكشم :يناثلا لصفلا     

 .باصعلا ـ               

 .ةيسجØpلا ـ               

 .ةيرقبعلا ـ               

 .عادبإلا ىlإ عفادلا ـ               
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اقيقد افيرعت اهفيرعت لواحن ن ا
ٔ

."  نود ةيعامتجالاو ةيبدألا

 (3) 
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 : ةسداسلا ةرضاحملا

 برعلا داقنلا ىدل 0/.فنلا جهنملا ةناكم

 

 ةصاخ ،ةيبرعلا ةيدقنلا ةركفلا ى6ع اليوط ھسفن يتاذلا وأ يÒابطنالا دقنلا ضرف

 Qpثك دجي مل و اعم دقنلا و بدألا ىوتسم ى6ع ، ةثيدحلا �0فلا حاتفنالا تاكرح روهظ لبق

 مدع نم مغرلاب ، يبرعلا يدقنلا ثوروملا ندل نم هودهاعت ام الإ مهذالم داقنلا نم

  Qpكفتلا و رصعلا تابلطتم عيمج بعوتست ةلماش ةرظن وأ احضاو اجهنم دقنلا اذه كالتما

 نم اQpثك بعوتست 0«لا ةرظنلا و عساولا يدقنلا قفألا و جهنملا بايغ مكحب كلذ و ثيدحلا

 .هدقن و بدألا نونف يW عونت نم ھلكشي ام و يراضحلا مدقتلا و رصعلا تابلطتم

 جهنملا يW ةيناسنإلا مولعلا صئاصخو تاQºمم لمحت جهانم يبرعلا دقنلا يW ترهظ

 يبرعلا دقنلا يW ھلوادت مت ام ةلمج نم Qpخألا اذه دعي و ...0/.فنلا و يÒامتجالا و ي#يراتلا

 ملع تاسارد باتعأ ى6ع ةيبدألا ةيدقنلا جهانملا نم دحاوك 0/.فنلا جهنملا سَّسأت .ثيدحلا

 ىlإ ةيسفنلا تاساردلا تلظ نأ دعب w wunt تنوغ مايلو دي ى6ع سسأت يذلا سفنلا

 يÒرشلا بألا تنوغ دعي و ديعب دح ىlإ اM¼ طبترم و ةيفسلفلا ةرظنلا ةنيهر بيرق تقو

 ةيجهنم وحن ةيجولوكيسلا تاساردلاب ةQpبك ةوطخ اطخ ھنأ الإ ، á0يرجتلا سفنلا ملعل

 اÞMقوط و ھثحابم تداس 0«لا ةفسلفلا و سفنلا ملع نQب ماتلا لصفلا ى6ع دمتعت ةديدج

 ذنم امأ ، امهسايق نكمي ال روعشلا و لقعلا نأ نQحلا كلذ يW دقتعملا ناك دقل ": اليوط

 ةيعيبطلا مولعلا بناج ىlإ اناكم ذختي نأ سفنلا ملعل قح دقف بيرقلا خيراتلا اذه

 ى6ع ثحبلا يW ھجهنم ثيح نم ةماعلا ةفسلفلا نع القتسم المع حبصي نأ و ، ةيبيرجتلا

 ھثحابم و ھجهانم فييكت ىlإ ى©ست لماعم ھل عنطصي نأ سفنلا ملعل نكمأ اذM¼ و 1"لقألا

 ملع نأش اM®أـش 0مكلا سايقلا و ةبرجتلل اهعاضخإ و . ةساردلل ةضورعملا ھتدام ةعيبط عم

 يµ سفنلا ملع ةدام نأ ىري " ناك ھنأ تنوغ ھيلإ بهذ ام ةصالخ و ، ىرخألا ةعيبطلا

 لالخ نم تاLMبنتلا لقنت اخنأ و ، سحلا جئاتن يµ تاساسحإلا نأ و ةيروعشلا درفلا ةايح

                                                             
  27 ص 1968 ط . رشنلا و ةعابطلل يبرعلا باتكلا راد. ةرھاقلا .سفنلا ملع لوصأ .حجار تزع دمحأ  1
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 ملع ئدابم ةباتك دع يو 1" تاp»خلا عضت 0«لا رصانعلا يµ و ءاحللا ىlإ á0صعلا لايسلا

 اذه ئدابم ھيف ددح يذلا و سفنلا ملع يW ىp»كلا عجارملا مهأ نم يÿولويسيفلا سفنلا

 و ةفسلفلا ثحابم نع ماتلا لالقتسالا وحن ھب راس نأ دعب ، هدودح و ھفادهأ زربأ و جهنملا

 . اÐMايرظن

 0«لا تاساردلا جئاتن نم قالطنا و ، يبدألا دقنلا يW ةيسفنلا ثاحبألا روهظ نع امأ

 ھسيسأت دعب ، ةيقيبطتلا ةيدقنلا لامعألا نم ةعومجم نمض ديورف دنومغيس اهمدق

 p»ع ھيف و "0/.فنلا ليلحتلا " ھب �0عن و ثيدحلا رصعلا يW سفنلا ملعل عورف مهأ ىدحإل

 يW ناكف دقنلا يW امأ . روعشاللا ةركف ى6ع هديكأت نم اقالطنا ةيسفنلا تايطعملا راسم نم

 ةفاضإلاب بدألا و نفلا يW يÿولوكيسلا دعبلاب �Êعي يدقن دئار لوأ "مالحألا Qpسفت " ھباتك

 عم ايشامت ھثحابم يW ريوطتلا ى6ع تلمع 0«لا ىرخألا ةيدقنلا تارادصإلا نم Qpثك ىlإ

 ثحبلا اذه ايانث يW كلذ ليصفت يتأيس و ھسفن يÿولوكيسلا لقحلا يW ةدجتسملا تايرظنلا

 .اقحال

 نأ Qpغ ھيف دارم ال اعقاو تاب ثيدحلا يبرعلا دقنلا يW 0/.فنلا جهنملا Ùpك نأ كشال

 نQتيضرف مامأ انسفنأ دجن اذهل و ، ھل امداه وأ يبرعلا اندقنل امداخ نوكي دق رثألا اذه

 اجهنم ھنوك عم ، دقنلا جهنملا اذه مدخي نأ جهنملا يW مدخي نأ ةيناكمإ :يW نالثمتت نQتنثا

 ھل نأ رابتعاب ، ايلخاد ةيدقنلا طاسوألا يW اعساو ىدص يقل دق نوكي نأ ةيناكمإ و ادفاو

 .ايبسن ول و اغاستسم ھلوبق رمأ تلعج ميدقلا يدقنلا ثاopلا يW حمالم

 تايرظن نم ةيرظن حطسلا ولعت داكت ال ايعابتا ادقن مويلا ىlإ يبرعلا دقنلا لزي مل

 وه امك اQpظنت و اقيبطت ، ةساردلا و ثحبلا نم رفاو بيصنب ا�Mم ذخأي و الإ يبرعلا دقنلا

 يW تدب دق و ، يبرعلا دقنلا يW ةيسفنلا ديورف دعاوق Ê/¶رأ يذلا 0/.فنلا جهنملا عم نأشلا

 تارp»م كلذ ىlإ تعفد دق و برعلا Qpغ و برعلا داقنلا نم Qpثكلا هابتنال ةتفلم و اM®اوأ

  :ةيلاتلا طاقنلا يW ى6جتت ةيخيرات

 هدهش يذلا يÿولوكيسلا يدقنلا عافدنالا ىlإ داقنلا نم ديدع بهذي ثيح : ةيكيتنامورلا-

 و ةيكيتنامورلا ةعØºلا اهسأر ى6ع ةفلتخم لماوعب رثأتلا ةصالخ ناك ،ثيدحلا يبرعلا دقنلا

                                                             
 . 01 ط ةیبرعلا ةقادصلا راد توریب .يسفنلا لیلحتلا و يسفنلا بطلا و ةیبرتلا مالعأ و سفنلا ملع مالعأ . ملاعلا ریھاشم ةعوسوم .ىسوم لیبن  1

   294 ص 2002
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 ى6ع ادهاش انبسح و ةينفلا ةيرحلا دجمي يذلا يQºلجنإلا بدألا ى6ع عالطالا ةجيتن اذه

 نم اهادمتسا رعشلل ديدج تاموهفم امدقي نأ الواح " نيذللا ينزاملا و داقعلا نم لك كلذ

 رعشلا " ھباتك يW ينزاملا دنع كلذ حضتي ةصاخ ةفصب اLMف ارثأت و ، ةيQºلجنإلا امÞMفاقث

 داقعلا باتك يW و اعم ينزاملا و داقعلا هردصأ يذلا ناويدلا يW و )1945 ("ھطئاسوو ھتاياغ

  1" ھل تاسارد نم كلذ الت ام و "0/�املا ليجلا يW مÐMائيب و رصم ءارعش "

 ةيلاقتنا ةلحرم دهش ثيدحلا يبرعلا دقنلا نأ اضيأ ليعامسإ نيدلا زع ىري و 

 تناك انه نم و بدألا و نفلل Qpظنتلا ىوتسم ى6ع نيروكذملا داقنلا ليج عم تأدب ةئيرج

 لفكي يذلا يدقنلا ساسألا و جهنملا نع اثحب ادقت و ابدأ قيرع لك ى6ع عارصلا و ةروثلا

 .�0فلا هQºمت بدألل

 اذه ": نأ كاذنآ اÞMجلاعم دقانلا يأر يW يبرعلا دقنلا عطتسي مل 0«لا ةلكشملا نأ Qpغ

 عيطتسيل Ê«ح ابدأ جتني نكي مل و دقنلل ھتيرظن يW امالك وأ ادقن امئاد ناك ددجتملا عارصلا

  2"ايبدأ ھنم Ùpكأ ايدقن ارصع زاتجن انك اننأ لوقي نأ ناسنإلا

 0«لا مÞMلاض 0/¶ابعلا رصعلا ترعش يW اودجو كاذنآ يبرعلا داقنلا نأ حضاولا نم 

 ءارعشب Qpبكلا مامتهالا اذه نأ كشال": ةقباسلا ىرخألا روصعلا نم Ùpكأ ةعØºلا هذه لثمت

 يW نوثحابلا ءالؤه ءاج دقف هرp»ي ام ھل 0/¶ابعلا رصعلاب مامتهالا اذه و نيرخآ نود

 دعب ھتاذ نع و ھسفن نع ثحبي يبرعلا ناسنالا اM¼ ناك يÒامتجا Qpغت و ضوM® ةلحرم

  3 "الولغم البكم اLMف لظ ةليوط روصع

  : بدألا يW 0ملعلا Qpكفتلا روهظ -

 جهانم يW لصاحلا روطتلا بكر بكاوي نأ ثيدحلا يبرعلا دقنلا ى6ع امازل ناك

 Ê«شب 0ملعلا دقنلا روهظو ةيقطنملاو ةيفسلفلا ةرظنلا روهظ ةيادب عم ،يبدألا ثحبلا

 نQسح ھط ىري و هدقنو بدألا ثحب يW اهرامثتساو 0/.فنلاو يÒامتجالاو ي#يراتلا ھعورف

 دامتعا يW ةأرجلا ىlإ و دقنلا هاجتا Qpيغتل ةعاجشلا ىlإ دقتفي ناك يبدألا دقنلا عقاو نأب

 " ھباتك يW هدجن و ، ابوروأ يQp Wبك لكشب تغط 0«لا 0«لا كلت بدألا دقن نمض ملعلا جهانم
                                                             

  05 ص 1992  ط. د . يبرعلا ركفلا راد . ةرھاقلا . ةنراقم و ریسفت و ضرع .يبرعلا دقنلا يف ةیلامجلا سسألا . لیعامسإ نیدلا زع  1
  اھسفن ةحفصلا ھسفن ردصملا  2
  72 ص ت د . ةیعماجلا تاعوبطملا ناوید . نونكع نبا . ثیدحلا يبرعلا دقنلا يف يسفنلا هاجتالا .شودیح دمحأ  3
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Wةيملعلا ةغيصلا نع ثيدحلل الوصف دقعي "ي6هاجلا بدألا ي Wارثأتم ": يبدألا دقنلا ي 

 يذلا نQت و ايجراخ و ايلخاد ةيبدألا ةيصخشلا تاقلعتم ى6ع زكر يذلا فيب تناس جهانمب

 ةسارد يW يروطتلا ھلويم و Qpتنورب و يبدألا صنلا يW رثؤت 0«لا ةيجراخلا ملاوعلا يW ثحب

 لصيل ابوروأ نم دعبأ ىlإ جهانملا هذه Qpثأت ذنم و 1"نيوراد ةيرظنل اعبت ةيبدألا ةرهاظلا

 . دعب اميف هQpغ و نQسح ھط دي ى6ع قرشملا ىlإ اهادم

 نم يناعي يبرعلا دقنلا نأ اضيأ à0يونلا دمحم ىري و ، نQسح ھط نع ديعب Qpغ و

 ةفآ نإ ": حرطي اذه يW و رp»ملا Qpغ يقطنملا و يlدجلا Qpكفتلا يW اساسأ رصحنت ةديدع تافآ

 أدبي نQح Ê«ح ،ضحملا يرظنلا لدحلا ىlإ فورصم ھمظعم نأ يµ ثيدحلا اندقن

 لدجلا ةيدوأ يW نوLMتي و ھنوكopي ام ناعرس ، نQعم صن لوح ثداحتلا يW نوشقانتملا

 ةمالس و ةيدقنلا ىطخلا دادس ھيف ىري اجهنم à0يونلا حopقي اذه ى6ع اءانب و 2"... يرظنلا

 ةيانعب ةيبدألا ةرهاظلا يW ةيئزج لك ى6ع زكرت 0«لا ةيملعلا ةيرظنلا كلاسملا Qpغ حرطلا

 . ةينأتم و ةقئاف

 :يبرعلا يدقنلا ثاopلا-

 ةيسفنلا بناوجلا صخت ةعونتم و ةQpثك حمالم و تاراشإب يبرعلا يدقنلا انثارت لفحي

 بدألا نونف رهشأ ھعضوب ديدحتلا ھجو ى6ع رعشلا يW ةلثمم ةيبدألا ةرهاظلاب ةطيحملا

 و ثاopلا ةءارق ةداعإ ىlإ داقنلا ىlإ اعفاد نكت ول حمالملا هذه نأ ةقيقحلا و كاذنآ الوادت

 نف " ھباتك يW يlوخلا نQمأ لعف امك . ھيف ةدئاسلا ةيدقنلا تالوقملل ةديدج ةغايص

 كلت ى6ع اودمتعا ، بدألا و سفنلا ملع نQب ةلصلا اوشقان نيذلا " : لعل و"لوقلا

 ديكأتل ةميدقلا ةيبرعلا ةيدقنلا و ةيغالبلا بتكلا ايانث يW ةرثانتملا ةيسفنلا تاظحالملا

 و ةغالبلا رارسأ باتك و ةبيتق نبال ءارعشلا و رعشلا باتك مهدمأ دق و ، مهرظن ةهجو

 0/�اقلل ھموصخ و á0نتملا نQب ةطاسولا باتك و يناجرجلا رهاقلا دبعل "زاجعإلا لئالد

  3"عوضوملاب ةلص وأ ةقالع ھل امم Qpثك دازب اهQpغ و يناجرجلا

                                                             
  41- 40 ص 3 ط .دمحم نامحرلا دبع دمحم قوراف ةعبطم . يلھاجلا بدألا يف . نیسح ھط  1
  27 ص ت د . رشنلا و ةعابطلل ةیموقلا رادلا . ةرھاقلا . ھمیوقت و ھتسارد يف جھنم يلھاجلا رعشلا . يھیونلا دمحم  2
  78 ص . قباس ردصم . شودیح دمحأ  3
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 نكت مل ثيدحلا يبرعلا دقنلا يW ةيسفنلا ةهجولا نأ ءí/0 لك لبق فاopعالا بجي

 لخاد ، ةثيدحلا ةيرظنلا هذه اLMف ترهدزا 0«لا ةopفلا يW دقنلا لاجر عيمجل اقلطم اذالم

 يW نوكت ام دعبأ يµ ةيكينيلكإ ةعيبط نع تقثبنا اM®أ ةصاخ ، ةيدقنلا و ةيركفلا ةموظنملا

 مالعأ نع ةمجانلا ريراقتلا و تاروصتلا نأ كلذ ىlإ فض ، هدقن و بدألا عقاو نع اهلصأ

 و ةيرشبلا سفنلل ناطيتسالا ىlإ برقأ تناك دقنلا يW اجهنم حبصي نأ لبق 0/.فنلا ليلحتلا

 . ةQpثك نQياحأ يW ةيفسعت و ةفلتخم ودبت دق للع و دقع نم لمتحت ال ام اهليمحت
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 :ةعباسلا ةرضاحملا

 0/.فنلا جهنملا نم برعلا داقنلا فقوم

 رودنم دمحم -أ

 فصان ىفطصم -ب

 نQسح ھط -ت

 رودنم دمحم -

 مجاopلاو تافلؤملا نم ديدعلا ھل ،Qpبك مجopُمو بتاكو يبدأ دقان وه رودنم دمحم 

 يW رودنم دمحم روتكدلا Qºمت .ةماهلا ةيعامتجالاو ةيسايسلا ھئارآ ىlإ ةفاضإلاب ةQpهشلا

 ھبح نكلو قوقحلا ةيلك يW تناك ةيساسألا ھتسارد نأ نم مغرلاب يبدألا دقنلا لاجم

 عمج .ثيدحلا رصعلا يW يبرعلا بدألا دقن داور نمو اQºًمتم ھلعج يبرعلا بدألل ھقشعو

 يبرعلا بدألا قالمع ةذمالت دحأ وهف ،اعم يبرغلاو يبرعلا ركفلا نQب رودنم دمحم روتكدلا

 ھل نQسح ھط روتكدلا ناكو ،ةيسارد ةثعب يW اسنرف ىlإ رفاس ھنأ امك .نQسح ھط روتكدلا

 لاقو .ىرخأل ةopف نم ةفلتخم دقنلا يW رودنم دمحم روتكدلا ءارآ تناك .كلذ يQp Wبك لضف

 لثم ةفلتخملا لودلا بادآ نم Qpثكلا ى6ع ھعالطا ةÙpكو هراكفأ Qpغت ببسب ھنأ كلذ نع

 ةفاحصلاب رودنم دمحم روتكدلا لمع .ينانويلا Ê«حو يQºلجنالاو 0/.نرفلاو يبرعلا بدألا

 رودنم دمحم روتكدلل .اM$اشنإ دنع ةيردنكسا ةعماج يW سيردتلاب اوماق نم لئاوأ ناكو

 ةبهوم ھيف تغزب يذلا .برعلا دنع ي�Múملا دقنلا باتك اهزربأو اهرهشأ لعلو ةQpثك تافلؤم

 ى6ع رودنم دمحم روتكدلا لصح .مهسفنأ داقنلا دقن ھلالخ نم يذلاو رودنم روتكدلا

 عامتجالا ملع سردو .بادآلا سناسيلو قوقحلا سناسيل لثم ةيملعلا تاجردلا نم ديدعلا

 رودنم دمحم روتكدلا نقتأ .برعلا دنع ي�Múملا دقنلا باتك لالخ نم هاروتكدلا ةجرد لانو

 تأشن 0/¶ابعلا رصعلا نع Qpبعت عوضوم :اًضيأ دهاش .ةيسنرفلا ةغللاو ةيQºلجنالا ةغللا

 حمقلا اينم زكرمب رودنم رفك ةيرق يW 1907 ماع رودنم دمحم روتكدلا دلو رودنم دمحم
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 فرعي ال ناك ھنأ مغر ةياغلل ةءارقلا بحي رودنم دمحم دلاو ناك .ةيقرشلا ةظفاحمل عباتلا

 رودنم دمحم دلاو ناك .ةيفوصلا ةيدنبشقنلا ةقيرطلل عبات ھنأ ھنع فرعي ناكو ،ةباتكلا

كب هدلاو ھقحلا ،ةسماخلا نس دمحم غلب نأ امو ،ھميلعت ى6ع اًصيرح
ُ

 ىدل .ةيرقلا بات

 دمحم قحتلا .باسحلاو ةباتكلاو ةءارقلا ملعتيو ميركلا نآرقلا ظفحي Ê«ح ةوطع خيشلا

 ةيرق نع دُعبت تناكو .حمقلا اينم زكرمب عقت تناك 0«لاو ةيئادتبالا يفلألا ةسردمب رودنم

 ھسفن نع رودنم يكحي .opموليك 6 يlاوح رودنم دمحم روتكدلا سأر طقسم رودنم رفك

 تلصح Ê«ح رامح رهظ ى6ع ةفاسملا كلت لك عطقأو .ةسردملا ىlإ موي لك بهذا تنك لوقيو

 ةيوناثلا اطنط ةسردمب رودنم دمحم قحتلا كلذ دعب .1921 ةنس ةيئادتبالا ةداهشلا ى6ع

 سرادم كانه نكي مل ثيح ةيبرغلا ةظفاحمب عقت تناك 0«لاو ا�Mم ي6خادلا مسقلا يW ناكو

قوفتم ابلاط رودنم دمحم ناك .كاذنآ ةيقرشلا ةظفاحم يW ةيوناث
ً

 ى6ع لصحو ةياغلل ا

 ناكو .يبدألا مسقلا نم 1925 ماع- اًيلاح ةماعلا ةيوناثلا لداعت- ايرولاكبلا ةداهش

 لالخ .رصم تاظفاحم ةفاك ىوتسم ى6ع رشع يناثلا بيتopلا لتحي ھلعج اًيلاع ةعومجم

 ةopفل بالطلا نم ةعومجمو وه ھلصف مت ةيوناثلا اطنط ةسردمب رودنم دمحم ةسارد

  .تارهاظملا ضعب يW ھتكراشمو ةيسايسلا ھئارآ ببسب كلذ ناكو .ةQpصق

 دقنلا Qpظنتو رودنم دمحم" ھباتك يW ،ةدارب دمحم روتكدلا يبرغملا دقانلا ى©سي

 ادقان هرابتعاب ،يقيقحلا ھقايس يW ھعضوو ،يدقنلا هزجنمو رودنم ةءارق ةداعإل ،"يبرعلا

 دقنلا يW ي©ئالط هاجتال الثمم p»تعي رودنمف ،0/¶ردملا دقنلا بلاوق نم ررحتلل ى©س ايويند

 ھسرامي لازي ال يذلا Qpثأتلا بناج ىlإ ،)1966-1944( ةنس نيرشع نم Ùpكأ ةليط يبرعلا

 ،فعضلا هانعم سيل رعشلا يW سمهلا" .تاعماجلاو دهاعملا يW ةررقملا ھبتك ةطساوب

اجراخ ھتوص ّسحتف سمñM يذل وه يوقلا رعاشلاف
ً

 ،ةراح تامغن يW ھسفن قامعأ نم 

 ،قدصلا نع ،سفنلا نع ھب دعبت ذإ ،هدسفتف انرعش ى6ع بلغت 0«لا ةباطخلا Qpغ ھّنكلو

 1"بولقلا نم ّوندلا نع

 ناك 0«لا ،0/¶ردملا دقنلا ةكرحل يزاوملا هاجتالا لثمت ،رودنم تاباتك نأ ةدارب ىري

                                                             
  41 ص 1976 . 217 ع .تیوكلا .يبرعلا ةلجم .رودنم دمحم دنع دقنلا موھفم .يمكحلا يلع باھولا دبع  1
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 نم ضعب ى6عو ،يوسناللا جهنملا ى6ع ةليوط دوقعل مهدامتعاب ،ةعماجلا ةذتاسأ اهدوقي

 ةكرح ةمث تناك تاباتكلا هذه لباقم .ةيعضولا ايجولويسوسلاو يبدألا خيراتلا جهانم

 ةصقلاو ةياورلاو رعشلا يW ةديدجلا تاعادبإلل اÞMبكاومب ،عقاولا ضرأ ثرْحت ىرخأ

 ةباثمب ناك ام وهو .ةيسردملا بلاوقلا نم ررحتملا يويندلا دقنلاب اهفصو نكمي ،حرسملاو

 ءافضإب درفتملا نصحلا اهرابتعاب ةعماجلا اهدوقت 0«لا دقنلا ةكرح نQب يفخ عارص نالعإ

 ،ةعماجلا راوسأ جراخ أشن يذلا رايتلا نQبو ،ھجهانمو دقنلا سيياقم ديدحتو ةيعرشلا

 .ةيعادبإلا مM¼راجت ى6ع ادانتسا داقنلا ضعب ھتيعمب مضو

 صحفو ،رودنم دمحم ةءارق يW ةيفرعم ةادأ دقنلا دقن جهنم نم ذختي باتكلا

 نامضلاو ،ةدجتسم ةيعادبإ قئارط ةرولبل" زفحملا وه دقنلا دقن رابتعاب ،يدقنلا ھجاتن

 يÒاري فلؤملا نأ امك .”ةننقملا ةغالبلا راopجاو ةيلاونملا ةدايسو بلاوقلا دمجت نود لئاحلا

Wسفت وأ حرش درجم سيل ھنوك ى6ع دقنلا موهفم جهنملا اذهل ھتءارق يQp وه ام ردقب ،صنلل 

 هرودب جتنيل ؛ةيروعشلاو ةيتاذلا ةp»خلا رمثتسيو ةيفرعم تالجس عم لعافتي نQعم باطخ

نت ى'وتت ةفرعم
ْ

 .”ةنكْمملا تاليوأتلا ى6ع صنلا حتفو ةقيقحلا بيس

 ةمزأ نع ثحبلا وه ،ةيفاقث ةيليثمت اذ هرابتعاب ،رودنمل ھتسارد نم ةدارب فده

 لالخ نم رودنم سردي مل اذل .عمتجملل ةلماشلا ةمزألا نع اهلصفي ال 0«لا ،اÐMاذ دقنلا

 ھتثعب نم ھتدوع ذنم رودنمف ،يWاقثلا لاجملا يW ةمكحتملا طورشلا نع لزعمب وأ ،ھتاباتك

 ةلمج يأ ،ويدروب Qpيب Qpبعتب ”ةحيتملا طورشلا“ طسو Qpغملا لعفلا لقث هرودب كردأ

 وأ ھتئيشم بسح ال ،ام ائيش زجني نأ درفلل حيتت 0«لا تاعارصلاو تانوكملاو رصانعلا

 خيرات نع ةيليلحت ةساردب ھبشأ ةساردلا تءاجف .ةحيتملا طورشلا كلت قفو امنإو ھتاينمت

 يW ةءارقو ،رعشلاو يبدألا دقنلاو ةسايسلا لثم ةدع تالاجم يW ةيتاذلا ھتQpسو رودنم

 رودنم ةQpسم يW ةيركفلا تالوحتلا هذه تمت فيكو ،ةيسايسلاو ةيفاقثلا ھتالوحت بابسأ

 ،ةفقاثملاو رودنم ةقالع دنع فقوتي مث نمو .ةيجولويديأ مث ةيليلحتو ،ةيQpثأت نم ةيدقنلا

 رهظ ام وهو )1939 -1930( سيراب يW ةيساردلا ھتماقإ لالخ ھيلع ةيسنرفلا ةفاقثلا Qpثأـتو

 .ھيلع نوسنال تاQpثأت يW ايلج

Wثأتلا ةلحرملا وأ ةفقاثملاو رودنم“ لصف يQpال ”ةي ñMةيصخش ةروص مسرب ةدارب مت 
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 ميدقت Ê«ح وأ ،ھعمتجمب ھتقالع ريوصت يW ةيندللا ھتQpسبو رودنم دمحمل )ھيرتروب(

 دهج جاتن اهرهوج يW يµ ةباتك لك نأب اعانتقا« ،ھفقاومو ھكولسل ةيناسفن تاQpسفت

 نيوكت راسم فاشكتساب لغشنا امنإو ،»ليلحتلل ةلباق ةيدام طورشل بيجتستو ،ءاكذو

 .كلذ يW ةمساحلاو ةلعافلا لماوعلا صالختساو ھملعت ةQpسم ةءاضإو رودنم

 عالطا ھيدل ناكو ةعساو ةيبرع ةفاقثب احلستم ناك هرفس لبق رودنم دمحم نأ ةدارب رّقُي

 يW يبرغلا دقنلا ى6ع ھعالطا مدع يفني ال اذهو .ميدقلا يبرعلا رعشلا نيواود ى6ع عساو

 وحن ى6ع ةيبرغلا ةفاقثلا سيياقمل اقفو ھمييقتو ثاopلا ةءارقل عوزن ةمث ناك لب ،ةopفلا هذه

 بيلقتل ھتاونس تناك اسنرف يWو .ءالعلا يبأ عم نQسح ھطو ،يمورلا نبا عم داقعلا لعف ام

 يريرقتلا دقنلل رمضن ال نحن ":لوقي ةيعوسوم ةفاقث لخاد رارقتسالاو ةيركفلا هروذج

 ھفلخ يذلا رثألا عونب انرصبي يبدأ باتك ى6ع يريرقت مكح لكو ... ةقيثو اندنع وه ،ءاوس

  1"... ام ةعامج يW وأ ام صخش يW باتكلا كلذ

 0ميداكألا يWاقثلا نيوكتلا زورب نأ ىأرف ،يدقنلا ھجاتنو ةلحرملا هذه تاQpثأت نQب طبر دقو  

 ةيسايسلا ھتالاقم يÊ W«ح .يبرعلا بدألل ةQºمتملا قئاقحلا ةاعارم ھنالعإ مغر ،ھيلع يبرغلا

 هذه نوكت كلذبو ،ھتاباتك ى6ع ةيلاp»يللاو ةيطارقميدلا نع ةيبوروألا راكفألا تسكعنا

 .يWاقثلا ھيْعو ال تعنص ةيبرغلا ةفاقثلا

 ،1952و 1936 نQب ام ةopفلا يW ،رصم يW يWاقثلا لقحلا ةسارد دنع ةدارب فقوتي

 فاشكتسا ةيغب ،يبدألا دقنلا اكرات 0/¶ايسلا لاجملا يW رودنم اLMف طرخنا 0«لا ةopفلا يµو

 وهو .يرصملا يبدألا لقحلا اهفرع وأ رودنم اهشاع 0«لا ةيلاتتملا تاQpغتلل ةيقيقحلا عفاودلا

 دمحم �0بت ىlإ Qpشي ام وهو ،يWاقثلا لقحلا عومجمل ةكرحملا تايلآلاو قئالعلا ةسارد �0عي ام

  .0/¶ايسلل يWاقثلا يبدألا ةيعبت هدافم روصتل ةدارب

 يفطل دمحأو ،0/.نامورلا �0طولا لماك ىفطصم ءادصأ ددرت نم ھفشك ام وهو

 ھط نسحملا دبع راشأ ام وحن ى6ع ىlوألا ةيئاورلا تالواحملا يW ،يطسرألا ينالقعلا ديسلا

 تحت نم زرب ،يبدألا ديدجتلا كلذ يW امب ثيدحلا يرصملا ركفلا نأ ىlإ ةراشإ يW ،ردب

 يW كاذنآ ةيرصملا ةعماجلا ھتبعل يذلا رودلا نم ليلقتلا نود .ديسلا يفطل دمحأ فطعم

 هذهل ناك .ةمعدملا ةيبدألا تالجملا مث ،يرصملا يWاقثلا لقحلا لخاد ةيعورشملا ءافضإ

                                                             
 396 ص 1996 لیربأ رشنلا و ةعابطلل رصم ةضھنلا راد . ةغللا و بدألا يف ثحبلا جھنم برعلا دنع يجھنملا دقنلا . رودنم دمحم  1
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 ببسب ،يوضعلا فقثملا موهفم نمض رودنم جرْدي نأل Qpبكلا رودلا ةقباسلا لماوعلا

 .á0هذملا Qpظنتلا ىlإ ھهاجتاو ةيسايسلا تاعارصلا يW ھطارخنا

 نم ھفقوم نلعأو ،0/¶ايسلا ھطاشن رارمتسال رودنم ى©س ،1952 ةروث عمو

 نع عافدلا يW ،)1952( ”ةيسايسلا ةيطارقميدلا“ ھباتك ردصأف ،ةيرحلاو ةيطارقميدلا

 تغلأ ْنأب مداص قيرط يW تراس ايجولويديأو ةطلسك ةيرصانلا نكل ،ةيبزحلا ةيددعتلا

 .ديدج نم ةيبدألا ةباتكلا ىlإ رودنم ةدوعب اناذيإ ناك ام وهو ،بازحألا

 فشتكي هالعج ،0«ييفوسلا داحتالا ىlإ رفسلا ىlإ ةفاضإ ،ةيسايسلا تاQpغتلا هذه

 ھتاليلحت يW كلذ تامس رهظت تأدب دقو .ھئارآ ضعب ليدعت ىlإ ھتعفد 0«لا ،ةيعقاولا

 ةديدجلا ميقلاو ىوتحملاب ھتيانع ءانثتساب ،ھتايادب يW ھيلع بأد ام قرافت مل 0«لا ،ةديدجلا

 دقو .رعشلل ھتاسارد يW 0/¶ايسلا – يÒامتجالا لماعلاب ھمامتها رهظف .ةحاسلا ترمغ 0«لا

 ةمoºلم ةيدقنلا ھتاباتك نأ ؛ةيدقنلا ةباتكلل ھتسرامم عم ةسايسلا ىlإ ةدوعلا هذه تفشك

 ناك نأ دعب ايقلتم اساكعنا ھتاباتك تدغ Ê«ح يÿولويديألا – 0/¶ايسلا عارصلا يW ةوقب

 .اعدبم اساكعنا

 تءاج يذلا رعشلاك ،ىرخألا نونفلل ھتاسارد يùاب ى6ع ،حرسملا يW ھتاسارد تقوفت

 تاصالخلا ضعب ى6ع اهضعب يW توتحا دقو ،ھنع الدتعم اعافد )اهلمجم يW( ھنع ھتاسارد

 الو دودحم وهف ،يئاورلا دقنلا يW ھجاتن امأ .اM¼ ملسم تايضرفو تاملسمك اهمدقو ةماعلا

 .ةماعلا تاظحالملاو ئدابملا قاطن زواجتي داكي

 ديسجت يW ،عدبملا نم Ùpكأ مهاس دقانلا رودنم نإ ةدارب لوقي امك ةماع ةفصب

 تذخأ 0«لا ھتاQpظنت لالخ نمف .ةنيعم ةيخيرات ةبقح لالخ دئاسلا يÿولويديألا Qpكفتلا

 طورش نمض ومنتو لكشتت تناك ةيجولويديأ í/0اوح رولبي ْنأ عاطتسا ايجولويديأ اًتمس

 .ملاعلل ھتيؤر نع p»عي ناك ھتاباتكبو ،ةيداصتقا – ةيعامتجا

 اهصلختسي فقاومل سكاع درجم ىlإ رودنم لّوح á0لسلا يÿولويديألا Qpثأتلا ةبلغ

 ةعØºب ةعوبطملا رودنم ةيجهنم نأ امك .ةآرملا ةيرظن ھنهذ يW اعضاو ،ةيبدألا لامعألا نم

 اهل امب ةيبدألا لامعألا ىlإ ذافنلا يW ھتدعاس املق ،ةيعئارذلا ةيعضولا نم عونو ةيطسرأ
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 ھتيجهنم ھنم دمتسي يرظن يدقن راطإ ةرولب يW قفوي مل ھنأ امك ،ةيمانيدو ةيصوصخ نم

 رهاوظلاو لامعألل ھتاليلحتو ھتاQpسفت نم Qpثكف .ةجلاعملا تاعوضوملا بسح اهروطيو

 .ةفدصلا وأ لاجترالا عباط تبستكا ،ةيبدألا
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••• 

 نQسح ھط

كفمو ،بتاك وه 
ّ

 نرقلا يW ةيبدألا ةيبرعلا ةكرحلا مالعأ زربأ نم ،يرصم رعاشو ،ر

ل ،نيرشعلا
ُ

 يW ةاروتكدلا ةداهش ى6ع نQلصاحلا لئاوأ نم ناكو ،يبرعلا بدألا ديمعب بّق

لؤملا نم ديدعلا بتك دقو ،يبرعلا بدألا
ّ

 باتك ةيعادبإلا ھتاباتك رهشأ نمو ،تاياورلاو تاف

نو ةيQºلجنإلا ىlإ باتكلا اذه مجرت دقو ،ةيتاذلا ھتQpس ھيف لوانت يذلا مايألا
ُ

 ماع رش

 موي يW كلذ ناكو ،رصم ديعص ىرق نم ةيرق يW نQسح ھط دِلُو نQسح ھط ةايح .م1997

 Qpغص لفط وهو هرصب دقف .م1889 ماع يناثلا نيرشت رهش نم رشع سماخلا يW ةعمجلا

 ھتايح أدبو ،ةركاذلا ةّوقو ّداحلا ءاكذلاب Qّºمت كلذ نم مغرلا ى6عو ،دمرلاب ھتباصإ رثإ ى6ع

 1،ھميلعت ّمتيل رهزألاب قحتلا ّمث ،ميركلا نآرقلا ظفحف ،ھتيرق باّتك يW ھقاحتلاب ةيملعلا

 ماع ةاروتكدلا ةداهش ى6ع ا�Mم لصحو ،ةيرصملا ةعماجلا ىlإ بستنا م1908 ماع يWو

 ىlإ ةثعبب ةيرصملا ةعماجلا ھتلسرأ ّمث ،)ءالعلا يبأ ىركذ( ناونعب ھتلاسر تناكو ،م1914

 ةفسلفلا( ناونعب ھتلاسر تناكو ،ةيناثلا ةاروتكدلا ةداهش ى6ع لصح كانه نمو ،اسنرف

 ،ينامورلا نوناقلا يW ايلعلا تاساردلا مولبد ى6ع لصحو امك ،)نودلخ نبا دنع ةيعامتجالا

 ،ةنيمأ( هدالوأ ّمأ )وسيرب نازوس( ةيسنرفلا ةديسلا نم جّوزت اسنرف يW يW هدجاوت ءانثأو

ادنس تناك ذإ ،ھتايح يQp Wبك رثأ ةديسلا هذهل ناك دقو ،)سنؤمو
ً

انوعو 
ً

 ھتQpسم ءانثأ ھل 

اذاتسأ نQُّع ذإ ،ةيلمعلا ھتايح أدبيل اسنرف نم نQسح ھط داع .ةيبدألاو ةيملعلا
ً

 خيراتلل 

اذاتسأ نQُّع ّمث ،ةيرصملا ةعماجلا يW ّينانويلاو ّينامورلا
ً

 Wبادآلا ةيلكب يبرعلا بدألا خيرات ي، 

اديمع حبصأ ّمث
ً

اراشتسم نQُّع م1942 ماع يWو ،ةيلكلا هذهل 
ً

اريدم ّمث ،فراعملا ريزول 
ً

 

اريزو نQُّع م1950 ماع يWو ،ةيردنكسإلا ةعماجل
ً

 لعج ريزوك ھلمع ءانثأ يWو ،فراعملل 
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ايمازلإ ميلعتلا
ً

ايناجمو 
ً

اددع سّسأو امك ،
ً

 داع 1959 ماع يWو ،ةيرصملا تاعماجلا نم 

اسيئرو ،غّرفتم Qpغ ذاتسأ ةفيظوب ةعماجلا يW لمعلل
ً

 دقو ،ةيروهمجلا ةفيحص ريرحتل 

 .م1973 ماع لوألا نيرشت رهش نم نيرشعلاو نماثلا يW دحألا موي ةينملا ھتفاو

 ةغايصو تادرفملا رايتخا يW ةّصاخلا بتاكلا ةقيرط ھّنأب ّيبدألا بولسألا فّرعي 

اQpبعت ،تارابعلا
ً

 بولسأ زاتما دقو ،ھتيصخشل زاربإ عم ،عانقإلاو Qpثأتلا ضارغأل يناعملا نع 

ادحأ ھعم كopشي الو ،هاوس نّمع هQّºمت صئاصخب نQسح ھط
ً

 لالخ نم كلذو ،هQpغ 

خأ يقيسوم عقوب نQسح ھط بولسأ Qºمتي ةيقيسوملا بيكاopلا
ّ

 ،اهعامس ىlإ نذألا بذجي ذا

 نع دعبلا ةاعارم عم ،�Êعم نم هدصقي ام عم مءالتي لكشب يتوصلا رايتلا يW عيونت عم

 يµو ،بيلاسألا ضعبب ناعتسا هاغتبم قيقحتلو ،يّقلتملا ّلمي ال يكل ھتامغن يW ةباترلا

 :يتالاك

 سيلو ،�Êعملا ى6ع ةلالدلا اM¼ دصقي 0«لا ةيعيدبلا تانسحملا مادختسا نم راثكإلا -

 عقوم رمألا لوأ ھسفن يW عقو( ھلوق كلذ ى6ع ةلثمألا نمو ،يونعملا وأ يظفللا نQسحتلا

 – .)فيثك غراف غارف( ھلوقو ،)ةبيرغلا ةبارغلا

 اLMف قفني( :ھلوقك ،ةباترلا نع داعتبالل ةمغنلا ديدرتو ،عباتتلا بولسأ مادختسا-

 ناك ام Ùpكأ امو ،لوقي نأ خيشلا ءاشي ام عمسيو ،ءاشي ام اLMف لوقي ،ةّرُح ةولُح تاعاسلا

لك ( :لثم تاملكلا يW عيونتلا بولسأ مادختسا ىlإ ةفاضإلاب ،)لوقي خيشلا
ّ

 ،ھفرع دق مه

لكو
ّ

لكو ،فطعلاو ،قفرلاو ،بحلاب هرثآ دق مه
ّ

 يW هروزي نأ ىlإ هاعدو ،ھسفن نم هاندأ دق مه

 .)ھقدنف

 ضفخو ،ةعسلاو ،ءاÙpلا ّنأ اونقيتسا( :ھلوق يW كلذو ،فداopلا بولسأب ةناعتسالا-

 ،ليصحتلاو ،داÞMجالاو ،دكلاو ،ّدجلل طرش رقفلا ّنأو ،ملعلا بلط نع قوعت ءايشأ شيعلا

 .)لاملاب يديألاو بويجلا ءالتما نم ىدجأو Qpخ ملعلاب سوفنلاو ،بولقلا �Êغ ّنأو
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 :ھلوقك ،�Êعملا ى6ع ةلالدلل لمجلا يW لباقتلاو ،تاملكلا يW ّداضتلا مادختسا -

ارضاح ناكف(
ً

اظقيو ،بئاغلاك 
ً

 ىدأ á0يكopلا بولسألا .)رصعلا ى6صت نأ رظتني ملو ،مئانلاك 

 ھلعجو ،�Êعملا حاضيإ ىlإ لمجلا ةغايص يW نQسح ھط ھب زاتما يذلا á0يكopلا بولسألا

امكحم
ً

ايقطنمو 
ً

للا ھتردقمبو ،بتاكلا ةيصخش ةوقب رعشي ھئراق لعجي ام ،
ّ

ذفلا ةيوغ
ّ

 ،ة

 :ھلوق كلذ ى6ع ةلثمألا نمو ةينآرقلا ةينبلا ى6ع ھتاباتك ضعب يW نQسح ھط دمتعا دقو

ثأت حضّتي انهو )ةيبنجأ ةغل فرعي نكي مل ھّنأل Ê«فلا اèMّنجتيو(
ّ

 ىlاعت ھلوقل ينآرقلا ّصنلاب هر

ألا اèُMََّنَجَتَيَو(
َْ

ش
ْ

 :ىlاعت ھلوقب رثأتي انهو ،)رهزألا نع مM¼الطو مهسوردب نوأني( :ھلوقو ،)ىَق

أْنَيَو ُھْنَع َنْوMَْ�َي ْمُهَو(
َ

 .)ُھْنَع َنْو

 دقو ،لوهجملل �0بملاب Êمسي ام وأ ،بايغلا ةغيص مادختسا نم نQسح ھط Ùpَكأ -

لحم ّلحت نأ نكمي 0«لا غيصلا نم اهQpغ ى6ع ةغيصلا هذه لّضف
ّ

 ،ةعواطملا لاعفأ نم اه

لل ّنأل
ّ

ةردق ةيبرعلا ةغ
ً

ةقئاف 
ً

 عم ةقيقد بيلاسأ نمض لوهجملل �0بملا لـعفلا مادختـسا ى6ع 

للا يW دوجوم Qpغ اذهو ،ةيلامجو ةينف ةفيظوو ،ةيQpبعت ةفيظو ةيدأت
ّ

 ّنإ ذإ ،ىرخألا تاغ

للا هذه يW لوهجملل �0بملا ةغيص
ّ

الكش ذخّتي تاغ
ً

ادماج 
ً

 لعفلا بيكرت يW فالتخا الف ،

امولعم لعافلا ناك ءاوس
ً

الوهجم مأ 
ً

كؤي ةينبلا هذهل نQسح ھط رايتخا ّنأ امك ،
ّ

 د

  .ھبيلاسأ رايتخا يW ھتيتاذو ھتيلالقتسا

ثمتيو
ّ

 ھيلع عقاولا لوعفملا وأ ،لعافلا بئان رود اذه ھبولسأ يW نQسح ھط رود ل

الإ قّقحي ال بئاغلا Qpمضف ،ھتاذب ثادحألا رشابي ال ھّنأ يأ ،لعافلا لعف
ّ

اروضح 
ً

 اينمض 

الاثم يتآلا ّصنلاو ،بتاكلل
ً

طق انبحاص َسني ملو( :كلذ ى6ع 
ّ

أ ھّنأ 
ُ

 نم ھناكم يW سلج

الإ ةذفانلا بناج ىlإ كاذ ھناكم حp»َي ملف ،ليللا فصتنا دقو امور غلب نQح راطقلا
ّ

 نQح 

أ دق عاتمب ھبشأ ناك امّنإو ،كّرحتي مل ةلماك ةعاس نQثالث دعب سيراب راطقلا غلب
ُ

 يW َيقل

  1.)رخآ عضوم ىlإ لقنُيل ھتياغ راطقلا غلبي Ê«ح رظتناو ،عضوملا كلذ
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اضيأ نQسح ھط ناعتسا ّيماعلاو ليخدلاب ةناعتسالا -
ً

 :لثم ةليخدلا تادرفملاب 

 ةفرغ ىlإ لخديف ،ھتيب á0صلا غلبي ّمث( :ھلوق يW تءاج 0«لاو )ناخ ،نيدرس ،ةنوت ،Qºلهد(

µلهدلاب ھبشأ يQº، ف تعّمجت دقLMدقف ءاسملا لبقأ اذإف( :ھلوقو ،)تيبلل ةيّداملا قفارملا ا 

 امبرو ،لسعلاو ،ةنيحطلاو ،نوتيزلاو ،ن»جلا نم مهماعط يþلا لهأل عيبي زوQpف جاحلا ناك

 .)نيدرسلاو ةنوتلا بلع م�Mم نQفopملل عاب

 رعشي ال ثيحب ،قسانتم بولسأب ةيماعلا تادرفملا ضعب نQسح ھط لخدأ امك 

 ةرقرق اMّ®إ( :ھلوق ھتاباتك يW كلذ ى6ع ةلثمألا نمو ،نزاوتلا مدع وأ ،ةبارغلاب ئراقلا

 م�Mم ةعسلا لهأ ناك( :ھلوقو ، )ةوهقلا بحاص اM(ّيñMو يþلا راجت ضعب ا�Mخدي ةشيشلا

 نQح نQب ةQpصقلا ةعتملا سلتخيو( :ھلوقو ،)ةبيرقلا لينلا رصق يربوك ةوهق ىlإ نوبهذي

 وأ ،قئادحلا يW هØºّت وأ ،يüاوضلا يW ھضاير ىlإ ةفولأملا ھتايح نم جرخي نأ حيتأ نإ ،نQحو

لك )يربوكو ،تاوهقو ،ةوهق ،ةشيش( تاملكلاف ،)تاوهقلا نم ةوهق يW ةسلج
ّ

 تاملك اه

 .ةيماع

 ىlإ اعدو ،ةسالسلاو حوضولاب نQسح ھط بولسأ مستا نQسح ھط راكفأو ءارآ 

للا ظافلأ ى6ع ةظفاحملا
ّ

فرو ،اهدعاوقو ىþصفلا ةيبرعلا ةغ
ْ

 0«لا ةديدجلا ىواعدلا ض

 نأل ؛تاملكلا نQكستو بارعإلا ءاغلإب يدانت 0«لا كلت وأ ،ةيماعلاب ىþصفلا لادبتساب لثمتت

 سيل و، ةايحلاب رثأتي و دهاجي نأ نم دب ديدجلل سيلف " .ةغللا فاعضإ ىlإ يّدؤي اذه

 ةايج كانه تناد ام ، سوفنلا ى6ع ھناطلس دفقي و لوزي نأ لبق دهاجي نأ نم دب ميدقلل

 امك 1"ديدجلا راصنأ و ميدقلا راصنأ و ديدجلا و ميدقلا نQب داهج و ديدج و ميدق كانهف

للا لامج رهظُيل ليهست ىlإ جاتحيو ،دّقعم ميدقلا وحنلا نأ نQسح ھط ىأر
ّ

 ،ةيبرعلا ةغ

 طيسبتب نوكت ىlوألا ،نQتقيرطب كلذو ،ىفطصم ميهاربإ ى6ع )وحنلا ءايحإ( ةركف حopقاف

ابيرق نوكيل ھحرشو وحنلل ءاملعلا
ً

احضاوو 
ً

ثمتت ةيناثلاو ،
ّ

 يW بيغopلل ھيف ةوقلا ثعبب ل
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ثبو وحنلا ءايحإف ،ھعيضاوم ةفاك ةشقانمو ھتسارد
ّ

 ءايحإ �0عت ديدج نم ھيف حورلا 

 .ّيبرعلا بدألا

 نم بدألا صيلختو ،ةايحلاو ركفلا يW ثيدحلا ملعلا ةقيرط عابتاب نQسح ھط ىدان 

 دقنلا نم ديدج عون مادختساو ،ركفلا ةيرح ىlإ اعدو امك ،ةئطاخلا ةررقملا ةيñMدبلا رومألا

 ضفري ،ّكشلا ى6ع مئاق جهنم وهو ،Qpسفتلاو ليلحتلل يتراكيدلا ّكشلا جهنم مساب فرُع

لسملا ّلك
ّ

 قطنملا ى6ع مئاق ديدج يأر �0بتو ،لوصألا يW ثحبلا ىlإ وعديو ،ةقبسملا تام

 .ءارقتسالاو

 نQحو ،ھيدي ى6ع ھميلعت نQسح ھط ىّقلت ذاتسأ لوأ )برلا داج دمحم( خيشلا ّدعي 

 ،يفصرملا ديس ( ؛مهّمهأ ةذتاسألاو خويشلا نم ددع يديأ ى6ع ذملتت رهزألا ىlإ لقتنا

 ى6ع ذملتت دقف ةيرصملا ةعماجلا يW اّمأ ،)هدبع دمحمو ،تيخب دمحمو ،ي,ارملا ىفطصمو

 مهQpغ نورخآو ،)ونيللن كنركو ،يديوج قرشتسملاو ،اشاب لامك دمحأو ،يكز دمحأ( ؛يديأ

 نم ددع ى6ع ةيبدألا ھتQpسم ءانثأ نQسح ھط لصح نQسح ھط بصانمو زئاوج .نوQpثك

 ى6ع( ھباتك نع كلذو )بادآلا يW ةلودلا( ةزئاج ى6ع لصح م1946 ماع يفف ،زئاوجلا

 ماع يWو ،)بادآلا يW ةيريدقتلا ةلودلا( ةزئاج ى6ع لصح م1958 ماع يWو ،)ةQpسلا شماه

 ،لينلا ةدالق ى6ع لصح م1965 ماع يWو ،فيسنويلا ةمظنم ةيلاديم ى6ع لصح م1956

 امك ،ةدحّتملا ممألا ةمظنم نم ناسنإلا قوقح ةزئاج ىّقلت م1973 ماع يW مايأب ھتافو لبقو

 ،لاغنيسلاو ،سنوتو ،ايروس :يµ ،لودلا نم ددع نم ةمسوألا نم ددع ى6ع لصح

 ةعماجو ،ايلاطيإب opسولك ةعماج نم ماسو ى6ع ھلوصح ىlإ ةفاضإ ،اسنرفو ،اسمنلاو

 ،دروفسكأو ،ھييلبنومو ،نويل ةعماج نم ةيرخفلا هاروتكدلا ةداهشو ،اسنرفب ھييلبنوم

 .ديردمو ،رئازجلاو ،انيثأو ،امورو ،سيرابو

لؤم مظعم  
َّ

 حاتفنالاو ررحتلا ىlإ فدÐM ةيبرعلا ةبتكملا ا�Ê ¼Mغأ 0«لا نQسح ھط تاف

 نع حرش ي6ي اميفو ،قيرعلا يرصملاو يبرعلا يراضحلا ثاopلا ى6ع ةظفاحملا عم ،يWاقثلا

 :اهكرت 0«لا تافلؤملا مهأ
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 نعو ،ھتايح راوشم نع نQسح ھط ھيف ثّدحتي ،ةيتاذ ةQpس باتك وه :مايألا- 

 رهزألا يW ھتسارد نمضتي ٍوحن ى6ع ،ھتايحل ي6حرملا جّردتلا عم ،ھتلوفط ذنم ھتايركذ

 حافك ھيف يكحيو امك ،ةيبرغلا ةفاقثلل ھتفرعمو اسنرف يW ھتسارد ّمث ،ةيرصملا ةعماجلاو

 عطتسي مل ام قّقحف ،ھتQpصب دقفي مل ھّنكلو ،رصبلا دقفي نأ هردق ھل ءاش صخش

 يW يرصملا عمتجملا لاوحأ سكعت ةآرم مايألا باتك ّدعُيو ،ھقيقحت نيرصبملا نم ديدعلا

 .نيرشعلا نرقلا

 -Wباتكلا اذه راثأ ثيح ،نيرشعلا نرقلا بتك رهشأ دحأ ّدعُي :ي6هاجلا رعشلا ي 

 نمو ،بدألا يW ھئارآ نع نQسح ھط ھيف pّ»ع دقف ،مويلا Ê«ح اهادص لاز ال ةQpبك ةجض

 ىlإ امّنإو ،هرصع ىlإ ي6هاجلا بدألا ةبسِن ةحص مدع يW نمكت اهحرط 0«لا اياضقلا رهشأ

 .مالسإلا رجف رصع

 يW ترشن 0«لا ةيبدألا تالاقملا نم ةعومجم باتكلا اذه لصأ :ءاعبرألا ثيدح- 

 ،ءازجأ ةثالث يW عقي باتك يW دعب اميف تعّمج ّمث ،ءاعبرأ ّلك يW داهجلاو ةسايسلا 0«فيحص

 ماع يW ثلاثلا ءزجلاو ،م1926 ماع يW يناثلا ءزجلاو ،م1925 ماع يW لوألا ءزجلا رشن دقو

 ةيلهاجلا رصع نم يبرعلا بدألا خيرات نع باتكلا اذه يW نQسح ھط ثّدحتو ،م1945

 ،0/¶ابعلاو ،يومألاو ،ي6هاجلا ،ثالثلا روصعلا ءارعش نم ددع نعو ،ثيدحلا رصعلا Ê«حو

اضيأ دقنلاو ،نايبلاو ،ليلحتلاو ،حرشلاب مهدئاصق لوانتو
ً

. 

 يW ءاج ام ّصاخلا ھبولسأب نQسح ھط ھيف لوانت باتك وه :ةQpسلا شماه ى6ع- 

 يأ باتكلا اذهل فضي مل ھّنأ نQسح ھط فopعا دقو ،ماشه نبال )ةيوبنلا ةQpسلا( باتك

طخ ام ّنأو ،ديدج
ّ

 ّدعُي يذلا باتكلا اذه ةءارق ءانثأ ھل تأرط رطاوخ درجم وه ھملق ھ

 .ھتافو Ê«حو ةيلهاجلا رصع ذنم ملسو ھيلع هللا ى6ص لوسرلا ةايحل لوألا ردصملا

 ةسارد يبدألا ي#يراتلا باتكلا اذه يW نQسح ھط مّدق :ءالعلا يبأ ىركذ ديدجت -

 ھتئيب ليصافتو ،ھيف شاع يذلا رصعللو ،هدلومو ،يرعملا ءالعلا ىبأ ةأشنو ،ةايحل ةلماش
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 ،ةيبدألا هراثآو ،ھبدأو ھتايح ى6ع رصعلا كلذ يW تداس 0«لا فورظلاو ثادحألا Qpثأتو

ادمتعم
ً

 W0ملعلا جهنملاو ةيعوضوملا بولسأ ى6ع كلذ ي. 

 ةينانويلا ةراضحلا Qpثأت ةيفيك باتكلا اذه يW نQسح ھط لوانت :ركفلا ةداق -

 ةراضحلا ّنأ p»تعاو ،ةّرمتسمو ةليوط ةيخيرات لحارم p»ع يبوروألا ركفلا يW ةميدقلا

اساسأ ةميدقلا ةينانويلا
ً

 نم رشبلا عيمج تدافتسا 0«لا ةثيدحلا ةيبوروألا ةراضحلل 

 نع ثّدحت امك ،ةينانويلا ةيودبلا ةايحلا رهاظم نم رهظم لوأ وه رعشلا ّنأو ،اÐMازاجنإ

 ىlإ لقتنا ّمث ،ھسيساحأو هرعاشم نع ھيف pّ»عي يذلا ناسنإلل ةبسنلاب رعشلا ةيمهأ

 .يناسنإلا لقعلا ليكشت يW اÞMيمهأ نعو ،ةفسلفلا نع ثيدحلا

 ،ئراقلا عم ةيكراشت ةقيرطب نQسح ھط اهّصقي ،ةيدرس ةياور يµ :ر�Mلا ءارو ام -

 اLMفو ،ةبسانملا ةيا�Mلا ئراقلا اهل راتخيل ؛ةياM® نودب اهكرت 0«لا ةصقلا عم ھلعافت نم ديQºل

اسانأ رّوصي
ً

 ىlإ ةوعدلا ةياورلا هذه نم نQسح ھط فده دقو ،ةئيس مهعابط نQملاظ 

ثبو ،حالصإلا
ّ

  .ملظلا مغرب لمألاو لؤافتلا حور 
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 :ةنماثلا ةرضاحملا

 جهنملا اذه يW دقنلا حاجن ىدم 

 يبدألا صنلا بحاص ةيصخش مهف يW-أ

 يبدألا صنلا نومضم مهف يW-ب

 يµو .اLMلع موقي ئدابم ةدع ھل نوكي نأ دبال جهانملا نم جهنم يأ نأ فورعملا نم

 ئدابم ةدع ى6ع موقي كلذك .0/.فنلا جهنملاف ،جهنملا اذه عopخم ھيعدي ام ةحص تبثت 0«لا

  :يlاتلاك يµو ةرسفمو ةمهم

 نQب أشنت ةقالع كلانه ھنأ تبثي ھنأ .0/.فنلا جهنملا اLMلع موقي 0«لا ئدابملا مهأ نم

 .ةيبدأ صوصنو تايبأ نم بيدألا اذه ھبتكي ام نQبو .يبدألا صنلا بتكي يذلا بيدألا

 Ùpكأ نم .ام�Mيب ةيروعشاللا تاقالعلا عاونأ دحأ دعت ةقالعلا كلت نأ ئدابملا كلت تتبثأو

 .عدبملا وأ بيدألل 0/.فنلا نايكلا حضوي ھنأ ،0/.فنلا جهنملا كلذك اLMلع موقي 0«لا ئدابملا

 يW ةنماكلا ةيلصألا ةيسفنلا ةينبلا ةلاح نأو ةيبدألا صوصنلا كلت ةباتكب موقي يذلا

 اLMلع موقي 0«لا ئدابملا نم .كلذك روعشاللا ةقطنم يW عقت 0«لاو ةئيس ةلاح يW .ةلخاد

 وأ .صنلا يW دجاوتت نأ نكمي 0«لا تايصخشلا لك p»تعي نأ لواحي ھنأ 0/.فنلا جهنملا

 كلت نأ كلذ ى6ع ليلدلاو ،ةيقيقحو ةيعقاو تايصخش بيدألا ھبتكي يذلا لمعلا

 يW اًنوزخم نوكي دق ام وأ .تابغر نم بيدألا وأ رعاشلا ھتبكي امع الإ .p»عت ال تايصخشلا

  .يبدأ صن ةئيه ى6ع اهجرخي ةيعقاو لامعأ نم بيدألا سوفن

 0«لا تايصخشلا كلت جارخإ ةلواحم وهو ماه أدبم ى6ع كلذك 0/.فنلا جهنملا موقي

 اهشيعي 0«لا ةيعامتجالا ةايحلا بولسأ عم ىWانتت ال ةقيرطب .بيدألا لخادب ةتوبكم اهاري

 0/.فنلا جهنملل نأ امك ؟0/.فنلا جهنملا اLMلع يوتحي نأ نكمي 0«لا بويعلا يµ ام .سانلا

 اذه اM¼ عتمتي 0«لا تاQºمملا ى6ع ةيغاط p»تعت 0«لاو .ھيلع تذخأ 0«لا بويعلا نم Qpثكلا

 .0/.فنلا جهنملا اM¼ لمعي 0«لا ةيرظنلا يW قدصلا نم Qpثكلا مدÐM 0«لاو .جهنملا
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 :ي6ي ام بويعلا كلت مهأ نم 

 ى6ع ةرظن يW يبدألا لمعلا ةلماعمب موقي ھنا 0/.فنلا جهنملا يW رهظت 0«لا بويعلا نم 

 نأ فورعملا نم ھنا نم مغرلاب ،تاقبطلا نم ديدعلا ىlإ أزجتت الو .ةدحاو ةيسفن ةلاح ھنا

 لمعلا اذه ماسقنا نكمي ھنا اوحضوو .ھميسقتب ءاملعلا نم ديدعلا ماق دق يبدألا لمعلا

 نم دجن نأ نكميف .هدح ى6ع م�Mم ةدحاو لك ةسارد نكمي 0«لا تايوتسملا نم ديدعلا ىlإ

 لك لماعي 0/.فنلا جهنملا نكلو .ديج وه ام ا�Mم دجن نأ وأ î-س وه ام تايوتسملا كلت

  .اهراطشنا وأ اÞMئزجت نكمي ال ،ةدحاو ةلاح ھنا ى6ع لمعلا

 داقنلا ماق 0«لا بويعلا نمف .جهنملا اذه ى6ع تذخأ 0«لا بويعلا Ùpكأ نم اذهو

 نأ ثيح .ةيبدألا لامعألا نQب ةدومحم Qpغلا ةبراقملاب ماق ھنا 0/.فنلا جهنملا ى6ع اهذخأب

 ملاعلا نQب ام .يبدألا عونلا نم لامعألا يW ھيف غلابم لكشب ةبراقملاب ماق 0/.فنلا جهنملا

 دقنلا Ùpكأ نم .ةيسفنلا جهانملا يW بحتسم سيل فرصتلا اذهو ،يبرغلا ملاعلاو يبرعلا

 مامتهالاب موقي ھنا .ھيلع تذخأ 0«لا بويعلا p»كأ نمو 0/.فنلا جهنملا ىlإ ھLMجوت مت يذلا

 جهنملا اذه ناف ضيقنلا ى6عو .بيدألا يأ يبدألا صنلا بتكت 0«لا ةيصخشلاب Qpبك دح ىlإ

 وه ام يبدألا صنلا نأ فورعملا نمو .بيدألا اذه ةبتك يذلا صنلل ميسجلا لامهإلاب موقي

 .كلذك ھب مامتهالا جهنملا ى6ع بجي يرشب جذومن الإ

 لعجي نأ ى6ع لمعي ھنا كلذك 0/.فنلا جهنملا اLMلع يوتحي نأ نكمي 0«لا بويعلا 

 ضعب ى6ع Qºكopلا ى6ع لمعي 0/.فنلا جهنملا اذه نأ ثيح ،ةئيس بيدألل ةماعلا ةروصلا

 رومأ نم ةيسفنلا ھتلاح للختي ام وأ ھتايح يW بيدألا اM¼ موقي 0«لاو .ةصاخلا تايكولسلا

 تابارطضالا نم Qpثكلا نم يناعي ھنأكو بيدألا بناجلا اذه رهظي ةلاحلا كلت يWو .ةئيس

 سانلا نم Qpثكلا ىدل لوبقم Qpغ اذهو ،رخأ ءí/0 يأ وأ ةيلقعلا ضارمألا وأ ةيسفنلا

 ىlإ بيدألا اM¼ موقي 0«لا لامعألا ةفاك بسني نأ ى6ع كلذك 0/.فنلا جهنملا لمعي .داقنلاو

 يأ وأ دوقع ذنم تثدح دق تناك ةروطسأل لمعلا بسني جهنملا اذه نأ يأ ،0/�املا

 نأ نكمي لمع نم بيدألا ھب موقي ام نأ p»تعي ال جهنملا اذه نأ نQح يW .ىرخأ تافارخ
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 وأ سانلا ھجاوت 0«لا ةيرصعلا تالكشملا نم ةلكشم جالعب موقي نأ وأ ،رضاحلا ھب دصقي

 جهنملا دقنب مهمايق دنع داقنلا اهحضو 0«لا بويعلا Ùpكأ نم .ءايشأ نم كلذ Qpغ ىlإ

 وه موقي ،ةينف p»تعت زومر نم يبدألا لمعلا ھيلع يوتحي ام Qpسفتب موقي ھنأ ،0/.فنلا

 بحتسم نوكي نأ نكمي ال ام اذهو ،سنجلا ى6ع لدت تاQpسفت ىlإ Qpسفتلا دنع اهليوحتب

 ال ھنا 0/.فنلا جهنملا اLMلع يوتحي نأ نكمي 0«لا بويعلا Ùpكأ نأ .سانلا نم Qpثكلا ىدل

 مئاد وه 0/.فنلا جهنملاف ،0/.نجلا ذوذشلاب Êمسي امو ،عادبإلاب Êمسي ام نQب Qºمي نأ ھنكمي

 Qºكopلاب 0/.فنلا جهنملا مايق دنع .ھيلع ھبويع نم ذخؤي ام اذهو نQينعملا نيذه نQب طلخلا

 اèMبسب عيضي 0«لا ءاطخألا p»كأ نم اذه ناف ،طقف بتاكلا وأ بيدألل ةيسفنلا ةلاحلا ى6ع

 . .صنلا
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 : ىlوألا ةرضاحملا 2

  8-5ص................................. ثيدحلا يبرعلا دقنلا يW 0/.فنلا جهنملا تايلجت

  : ةيناثلا ةرضاحملا 3

 13- 9 ص............................................................ يركش نامحرلا دبع ماهسإ

 : ةثلاثلا ةرضاحملا -4

  18-14 ص.................................................................. 0/.فنلا هاجتالا و ينزاملا

 : ةعبارلا ةرضاحملا -5

 22 -19ص .................................................................0/.فنلا هاجتالا و داقعلا

  ةسماخلا ةرضاحملا -6

  برعلا داقنلا ىدل 0/.فنلا جهنملا ةأشن لماوع

  ةيكيتنامورلا -أ

 بدألل 0ملعلا Qpسفتلا و Qpكفتلا دادتما -ب

  30-23 ص............................................................ ةيثاopلا لوصألا -ت

 : ةسداسلا ةرضاحملا -7
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 35 -31 ص.................................. برعلا داقنلا ىدل 0/.فنلا جهنملا ةناكم

 : ةعباسلا ةرضاحملا -8

  0/.فنلا جهنملا نم برعلا داقنلا فقوم

  رودنم دمحم – أ

 نQسح ھط-ب

 48-36ص............................................................. فصان ىفطصم-ت

 : ةنماثلا ةرضاحملا -9

  جهنملا اذه يW دقنلا حاجن ىدم أ

  51-49 ص.................................................. يبدألا صنلا نومضم مهف يW-ب

  54-52 ص..................................................................... :عجارملا و رداصملا

 

 


